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A kiadásért felel a: Semmelweis Egyetem 

Terjedelem: 244 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 Observetory 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 

 
A kórház mint fogalom és mint épület európai gyökerei évszázadokra vezethetők vissza. 

Ennek következtében az akkori technológiák és képzettségek mai szemmel nézve 

kezdetlegesnek tűnnek. A tudományos orvoslás fejlődésének eredményeként azonban az évek 

folyamán a kórházak olyan intézményekké és épületekké fejlődtek, amelyeket ismerünk, és 

amelyben megbízunk. Forradalmi fejlődés ment végbe a sebészetben (érzéstelenítés és 

aszepszis), a képalkotásban (röntgenvizsgálatok és mágneses rezonancia vizsgálat (MRI)) és a 

laboratóriumi orvostudományban (bakteriológia és hematológia), hogy csak néhányat 

említsünk. Ennek a fejlődésnek a helyszíne a kórház volt, mely abba az irányba vezetett, hogy 

a kórházak óriási jelentőségűvé váltak, noha egyes tevékenységeket most már egyre nagyobb 

mértékben kórházon kívüli helyszínhelyeken is el lehet végezni. 

 

A kórházak nem csupán az egészségügyi ellátás színhelyei: kiterjedt kutatási és fejlesztési, 

valamint oktatási és képzési programokat hajtanak végre, és önmagukban véve is fontos 

tényezői a város szerkezetének. Ily módon – noha bizonyos, hogy jelentős fejlődés megy majd 

végbe a kórházak természetében és szerepében – egyáltalán nem valószínű, hogy hamarosan 

valami más váltaná fel ezeket az intézményeket. 

 

Ha csak azt a jelentőségét vesszük, amelyre a kórházi szektor a tudományra alapozott 

egészségügyi ellátás színhelyeként szert tett, annak következtében a kórházak rendszerint az 

egészségügyi ellátó rendszerre fordított összes nemzeti kiadásnak körülbelül az ötven 

százalékát felhasználják. Ez rávilágít arra, mennyire döntő jelentőségű egy kórházépítésbe 

történő beruházásról szóló döntés meghozatala, mivel ez a lépés a jövőben olyan mértékű 

pénzügyi forrást igényel a társadalomtól annak fenntartásához és működtetéséhez, amely 

mellett az eredeti – egyébként igen jelentős – beruházási költség szinte eltörpül. 

 

Annak az európai intézménynek – az Európai Beruházási Banknak (EIB) –, amelyet itt 

képviselek, a támogatást igénylő projektek értékelésekor szembe kell néznie ezekkel a 

különböző dilemmákkal. Nagyléptékű egészségügyi ellátórendszerbeli beruházásokat 

(sokszor kórházakat) finanszírozunk az Európai Unióban (EU) és a partnerországokban, 

mégis állandóan tisztában kell lennünk a szélesebb körű összefüggésekkel. Érdekes módon ez 

az összefüggés egyre inkább egyfajta európai dimenziót ölt, és felveti a kapcsolódó 

szakpolitikai kérdéseket, beleértve a strukturális alapokból folyósított támogatások egyre 

bővülő hozzáférhetőségét. Ezek a beruházási források – néha az EIB hitelei mellett – igen 

nagy jelentőségre fognak szert tenni abban az értelemben, hogy lehetővé teszik a közép- és 

kelet-európai országok számára például az egészségügyi ágazatuk korszerűsítését és az 

orvoslás másféle megközelítési módjához történő alkalmazkodást. 

 

Ez a könyv az egyik első kiadvány azok közül, amelyek rendszerezetten feltárják az 

egészségügyi ellátórendszerre vonatkozó beruházási döntések hátterét (pusztán a kórházaknál 

szélesebben értelmezve, noha a „kórház” szó hasznos rövidítés lehet). Bizonyos értelemben ez 

a kiadvány egy közbülső jelentés, mely a jelenlegi állapotról szól, és a pillanatnyilag 

rendelkezésre álló ismereteket próbálja vizsgálni arra vonatkozóan, hogy mi működik, 

továbbá ezt az ismeretanyagot a döntéshozók rendelkezésére kívánja bocsátani. A párhuzamos 

kötet, amely az Observatory Studies sorozatában jelenik meg, néhány esettanulmányt mutat 

be. Ezt az ismeretanyagot – és még egyebeket – vetették alá alapos elemzésnek a szerzők. 

Vannak bizonyos átívelő témák: a rendszerszerű tervezés jelentősége; a piacnak mint a 

működéshez hozzájáruló tényezőnek a növekvő szerepe, de még e nélkül is, tudatosság a 

kórházakba irányított pénzügyi és egyéb erőforrások vonatkozásában; a munkaerő 



emberitőke-aspektusa, amely munkaerő egész aktív életét – nem pedig, mint a tipikus beteg, 

néhány napot – tölti a kórház falai között; és ide sorolhatjuk a fenntarthatóság témakörét is. 

Nem elhanyagolható dolog, hogy a kórház sokszor a legnagyobb energiafogyasztó – és ennek 

megfelelően CO2-kibocsátó – egy adott városban. 

 

Végighúzódik a könyvön, nyíltabb vagy rejtettebb módon, az ellátási modell kritikai 

jellegének vezérmotívuma mint a kórház szerepstruktúrája. „A forma követi a funkciót”, tehát 

a kórház külső alakját és méreteit meghatározzák azok a szolgáltatások, amelyeket nyújtani 

kíván. A kórház tervezése során természetesen a jövőbeli igényeknek van a legfontosabb 

szerepük, márpedig a jövő mindig bizonytalan az előre nem látható irányzatok és technológiai 

fejlődés következtében. A döntéshozóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a kapacitást nem 

lehet használható módon egyszerűen csak az ágyszám alakulásával leírni, és hogy a térnek 

annyira „lazán illeszkedőnek” és rugalmasnak kell lennie, amennyire csak megtervezhető és 

megépíthető. Megjósolhatjuk, hogy minél inkább lehetséges az alapvető ellátási folyamatok 

rendszerbe szervezése, annál hatékonyabban és eredményesebben irányítható a betegellátás. 

Talán elkerülhetetlen, hogy ez a kötet több kérdést vessen fel, mint amennyire választ ad, és 

ily módon egyfajta kutatási feladattervet jelöljön ki. Minden bizonnyal ez a könyv jelentős 

hozzájárulás ahhoz az élénk vitához, mely a jövő kórházaiba történő beruházásokkal 

kapcsolatos döntések természetéről szól  

 

Philippe Maystadt, 

Elnök, 

 European Investment Bank 



Szakkifejezések jegyzéke 
 

Alapítványi Tröszt az angliai NHS új szervezeti típusa, amelyet független, nem-

nyereségérdekelt testületként hoznak létre, és amely inkább a helyi 

közösségeknek, semmint a központi kormányzatnak felelős 

Azonnali beszerzési ár azonnali fizetés és elszállítás esetén fizetendő ár 

Beruházás kezdeti pénzügyi erőforrás-felhasználás új vagy korszerűsített 

épületek, gépek és berendezések beszerzése céljából 

Beszerzés a javak vagy szolgáltatások megszerzésének folyamata 

Betegút az az útvonal, amelyet a beteg megtesz az egészségügyi ellátó 

rendszerrel való első kapcsolatfelvételtől kezdve beutalásokon 

(továbbirányításokon) keresztül a kezelésének befejezéséig 

Célvállalkozás olyan társaság, amelyet kizárólag agy adott pénzügyi tranzakció 

vagy tranzakció-sorozat céljából hoztak létre; ez egy szokásos 

eljárás az állami-magán partnerségek (PPP) esetében 

Diszkontráta a jövőbeli költségek vagy hozamok jelenértékre való átszámítása 

során alkalmazott ráta 

Egy üzletágas biztosító olyan biztosító, amely egyetlen ügylettípussal foglalkozik (az adott 

összefüggésben a korlátozott biztosíték melletti hitelállomány 

törlesztésére nyújt biztosítást) 

Életciklus-érték az életciklus-érték figyelembe veszi az életciklus-gazdaságosságot 

és olyan kérdéseket, mint például a környezeti és társadalmi 

hatások 

Életciklus-

gazdaságosság 

figyelembe veszi a létesítmény egész életciklus-költségét, a 

tervezés induló szakaszától az építészeti megtervezésen és a 

kivitelezésen, a használaton keresztül a lebontásig 

Életciklus-költségek a gépek és berendezések teljes tulajdonának költsége, beleértve a 

beszerzési költséget, az üzemeltetést, a karbantartást, az átalakítást 

és/vagy a leszerelést 

Életciklus-

költségszámítás 

olyan eszköz, amellyel egy adott tulajdonjogra vonatkozóan a 

működési paraméterek egész élettartamra számított hatásait 

modellezhetjük  

Ellátási modell olyan többdimenziós koncepció, amely meghatározza, milyen 

módon nyújtják az egészségügyi ellátás szolgáltatásait 

Kötvény (senior debt) –  olyan adósság, amely a visszafizetés szempontjából elsőbbséget 

élvez egy felszámolási helyzetben 

Feddhetetlenség makulátlan becsületesség és erény, amelyet az olyan ún. nem 

érvényesíthető kötelmek teljesítése során lehet tapasztalni, 

amelyeket az állami törvények nem határoznak meg, és amelyeket 

nem lehet kikényszeríteni 

Phasing-in régió  olyan EU-régió, amely már nem jogosult teljes körű konvergencia-

támogatásra, és akkor sem lenne erre jogosult, ha nem történt volna 

bővítés 

Jövőbeli 

eshetőségekhez való 

alkalmazkodás 

az előre nem látható, váratlan események kezelésére való képesség 

szerződéses keretek között 

Kapacitástervezés az egészségügyi ellátás teljesíthetőségével és elosztásával 

összefüggő döntések és tevékenységek szervezésének folyamata 



Phasing-out régió olyan EU-régió, amely már nem jogosult teljes körű konvergencia-

támogatásra, de a bővítés nélkül jogosult lett volna rá 

Szerződési kikötések 

részletezettsége 

leírja, mennyire konkrétak és részletesek a szerződés kikötései 

Kockázat-áthárítás a kockázat áthárítása egyik félről a másikra, például a közszféráról 

magánszektorra a PFI-projektekben 

Konvergencia régió olyan EU-régió, amelyben az egy főre jutó bruttó hazai termék 

(GDP) az EU-átlag 75%-a alatt van 

Korlátozott biztosíték 

melletti finanszírozás 

olyan finanszírozási megállapodás, amely szerint a hitelnyújtó csak 

magában a hitelszerződésben meghatározott feltételek teljesülése 

esetén követelheti a visszafizetést a hitelfelvevőtől, egyébként 

azonban – általánosságban – a vagyon által közvetlenül generált 

pénzforgalmat kell figyelembe vennie mint törlesztési forrást; a 

hitelfelvevőnek esetleg többet kell fizetnie a korlátozott biztosíték 

melletti konstrukció igénybevétele esetén 

Közszféra 

összehasonlító érték 

a projektek gazdaságosságának megállapítását szolgáló módszertan, 

mely egy hagyományos módon finanszírozott projekt 

költségszámítása, amely egy vizsgált PFI-ügylettel azonos 

eredményeket mutat fel 

Magánfinanszírozási 

kezdeményezés (PFI) 

olyan módszer, amelyet eredetileg az Egyesült Királyság kormánya 

fejlesztett ki azzal a céllal, hogy támogatást szerezzen a 

magánszektorból az állami-magán partnerségben megvalósuló 

fejlesztések (PPP) számára 

Magánszektorbeli 

törzstőke 

a finanszírozás olyan formája, amely tulajdonosi jogokat biztosít a 

finanszírozott létesítményben, és viseli a tőkeveszteség kockázatát 

Projektfinanszírozás hosszú távú infrastrukturális és ipari projektek finanszírozása 

összetett pénzügyi struktúrák alapján, amelyekben záloghitelt és 

törzstőkét vesznek igénybe a projekt finanszírozására 

Cselekvési tér szűkítése az állami-magán partnerségi szerződésben megfogalmazott célok 

stratégiai feladása és/vagy szűkítése 

Befejezett szerződés  jól meghatározott és átfogó output-meghatározásokon alapuló 

szerződés 

Szerződés teljessége a teljes körű szerződés olyan megállapodás a gazdasági szereplők 

között, amely valamennyi fél felelősségét pontosan meghatározza 

minden lehetséges helyzet vagy előre nem látható esemény 

bekövetkeztére nézve 

Szolgáltatási 

életperiódus  

az egyes változások és átalakítások közötti időszak 

Tranzakciós költség a gazdasági ügylet végrehajtása során felmerülő költségek 

Versenyképességi és 

foglalkoztatási régiók 

a strukturális alapok szempontjából meghatározott Európai Uniós 

(EU) régiók, leszámítva azokat, melyek az alacsony egy főre jutó 

jövedelem alapján kerülnek meghatározásra (konvergencia-régiók, 

lásd feljebb) 

Verseny-párbeszéd az Európai Bizottság által bevezetett eljárás, mely a „különösen 

összetett projektek” beszerzéséhez kapcsolódik, melynek során a 

szerződéskötő hatóság párbeszédet folytat az eljárásba bevont 

jelöltekkel 
 



Simona Agger a Befektetési Csoportot értékelő csapat tagja 
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Pieter Degeling a Durhami Egyetem professzor emeritusa, a 
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Királyság) egészségügyi menedzsmentet 
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Előszó 

A kórház, mint koncepció, és mint épület évszázadok óta létezik. A kezdetekkor használt 

technológiák és képzési módszerek talán elavultnak tűnnek mai szemmel. Az azóta eltelt évek 

alatt a kórház az általunk ismert és bízott intézménnyé és épületté  fejlődött, ahol modern, 

tudományos medicinát alkalmaznak.  Lezajlott egy forradalom a sebészet területén ( 

anesztézia, fertőtlenítés), a diagnosztika területén ( röntgen és MR), a laboratóriumi 

vizsgálatok területén ( bakteriológia, hematológia) – és számos más szegmensben is. 

Mindezen fejlődéseknek a kórház volt a színtere, és ez hozzájárult ahhoz, hogy olyan óriási 

jelentősége lett, amilyen ma van – bár néhány tevékenységet már kiemelhetünk a kizárólagos 

fennhatósága alól. 

A kórház nem csak egészségügyi ellátást biztosít: kiterjedt programokat bonyolít kutatás-

fejlesztés, nevelés-képzés  területén, és saját jogon döntő eleme a városszerkezetnek.  És bár 

biztosan  még sokat fog fejlődni eme egészségügyi intézmények szerepe és természete, nem 

valószínű, hogy a közeljövőben pótolhatóak, lecserélhetőek lennének. 

Mivel a kórház az a hely, ahol a tudományos egészségügy összpontosul, a kórházi szektor 

egymaga felemészti az egészségügyre szánt nemzeti ráfordítások 50%-át. Ez nyilvánvalóvá 

teszi, mennyire fontos döntés, hogy befektessünk-e egy kórház építésébe – hiszen egy ilyen 

beruházással olyan kiadások örvényét indítjuk el, amik mellett maga az építkezés eltörpül –

pedig az építési költségek is jelentősek.  

Az az európai intézmény, amit én képviselek, az Európai Befektetési Bank , mindig 

szembesül a fent vázolt dilemmával, amikor elfogadja egy ilyen típusú projekt 

finanszírozását. Széles körben finanszírozzuk az egészségügyet, mind az Európai Unióban, 

mind partnerországokban, és mindig szem előtt kell tartanunk a szélesebb kontextust. Ez a 

kontextus érdekes módon egyre inkább bevonja az európai dimenziót – és vele együtt politikai 

vonatkozásokat, beleértve  a strukturális alapokból származó pénzt is. Ezek a tőkejavak, 

gyakran kiegészülve a Befektetési  Bank kölcsöneivel valószínűleg nagyon fontosak lesznek a 

közép- és kelet-európai országok egészségügyi szektorainak modernizációja, és az új 

szemlélet adoptációja során.  

Jelen könyv úttörő, ami rendszerszintű szemléletet ajánl, amikor meghozzuk a döntést, hogy 

befektessünk-e egy egészségügyi ingatlanba ( nem csak kórházba, bár ez egy hasznos 

rövidítés).  Bizonyos értelemben egy ideiglenes jelentés, ami megkísérli megragadni a 

munkák jelen állapotát, és eljuttatni a bizonyítékokat a döntéshozóknak. Testvérkiadványunk, 

amit az Observatory Studies Series fog megjelentetni, néhány esettanulmányt boncolgat a 

témában. Minden felvetést alapos vizsgálatnak vetettünk alá. Van néhány összefüggés: a 

rendszerszintű szemlélet fontossága, a piacok szerepének növekvő mivolta, vagy, ha ezt nem 

is sikerül szem előtt tartani, annak azért tudatában kell lennünk, hogy a kórház pénzügyi és 

más forrásokat is felemészt, hogy a munkaerő humán tőke, hogy a dolgozók az egész 

munkával töltött életüket – szemben az átlagos páciens néhány napjával- a kórház falai közt 

töltik, és hát ott van még a fenntarthatóság.  Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kórházak a 



legnagyobb energiafogyasztók, ezért a legnagyobb szénszármazék-kibocsátók egy-egy 

városban. 

A könyvön végigvonul a vezérmotívum:  az ellátási modell kritikus természete,  a struktúra, 

nyíltan vagy burkoltan, a szerepet szolgálja. „ A forma követi a funkciót”, ezért az épület 

alakját és méretét az határozza meg, hogy milyen szolgáltatásokat akar nyújtani. Egy kórház 

tervezésekor természetesen a jövőbeni igények a döntőek, ám a jövőbeni igények 

bizonytalanok, hiszen nem tudhatjuk, milyen irányt vesznek a trendek, illetve, hogy milyen 

technikai fejlődést tartogat a jövő. A döntéshozóknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a 

kapacitást nem csak az ágyak száma határozza meg, azt, hogy a teret olyan „lazára” kell 

méretezni, amennyire csak lehet. Feltételezhetjük, hogy minél jobban sikerül szisztematizálni 

az ellátási folyamatokat, annál hatásosabban tudjuk menedzselni a betegutakat. 

Talán elkerülhetetlen módon, jelen kiadvány több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol, 

ez pedig előrejelzi, hogy kutatásokra lesz szükség. Mindenesetre, reményeink szerint a könyv 

nagyban hozzá fog járulni egy élénk vita kialakulásához, amik a jövőbeni kórházakba való 

pénzügyi befektetések természete körül fog kibontakozni. 



Köszönetnyilvánítások 

 

Jelen könyv a European Observatory on Health Systems and Policies és a European Property 
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Első rész: 

A beruházás változó környezete 



1. fejezet 

Bevezetés: Kórházak változó környezetben 

Bernd Rechel, Stephen Wright, Nigel Edwards, Barrie Dowdeswell, Martin McKee 

Egy könyv az egészségügyi beruházások tökéletesítéséről 
 

Ez a könyv azt a kérdést veti fel, miként érhetünk el optimális eredményt az egészségügyi 

beruházásokkal. Európa-szerte évente több milliárd eurót fektetnek be új és megújított 

egészségügyi ellátó létesítményekbe. Csak Németországban 10,3 milliárd USA dollárt ért el 

az egészségügyi szektorban végzett beruházások összege vásárlóerő-paritáson számítva 2005-

ben (WHO EURO, 2008). Az ilyen nagymérvű beruházás kitűnő lehetőséget kínál az 

egészségnyereség maximalizálására és annak biztosítására, hogy az ellátások megfeleljenek 

az azt használók jogos elvárásainak. Mégis túlságosan gyakran szalasztjuk el ezeket a 

lehetőségeket. Az egészségügyi ágazatbeli beruházások döntéshozóinak nagyfokú 

bizonytalansággal kell szembenézniük. Kevés bizonyíték áll rendelkezésükre, amelyek 

eligazítanák őket abban, melyek a kórházi ellátás összerendezésének vagy a kórházi működési 

mód megváltoztatásának a legjobb lehetőségei (Edwards és Harrison, 1999; Healy és McKee, 

2002b; Smith, 1999). A kórházakkal kapcsolatos kutatások általános hiánya még inkább 

szembeszökő, ha a beruházás kérdése merül fel. Mint ennek a kötetnek a tanulmányai 

rámutatnak, a beruházásoknak számos olyan fontos dimenziója van, amelyekkel kapcsolatban 

csak szórványosan állnak rendelkezésünkre ismeretek. Milyen finanszírozási mechanizmusok 

a legalkalmasabbak a kórházi beruházások esetében? Miként lehet az egészségügyi 

létesítmények teljes életciklusát figyelembe venni a tervezés induló szakaszában? Hogyan 

tehetők a kórházak fenntarthatóbbakká és alkalmazkodó-képesebbekké a jövőbeli 

változásokhoz? Mi a rendszerbe szervezett kórházi ellátás modelljeinek hatása? Hogyan 

hatnak az ellátás rendszerbe szervezett modelljei a kórházak működésére? Hogyan építsük fel 

a kórházat koncepcionálisan (mint az ellátási szükségleteknek megfelelő létesítményt), illetve 

valóságos épületként? Olyan kérdések ezek, amelyekre gyakran nincs kész válasz. 
 

Meglepő az erre vonatkozó kutatások hiánya, ha figyelembe vesszük, milyen nagy a 

kórházak jelentősége az egészségügyi rendszerek szempontjából, és hogy az egészségügyi 

kiadásoknak milyen nagy részét fordítják a kórházakra. A WHO Európai Régiójában a 

kórházi ágazat az egészségügyi ellátásra fordított nemzeti kiadások 35-70%-át veszi 

igénybe (WHO EURO, 2008). Az előttünk álló évtizedekben, Európában valószínűleg még 

többet fognak beruházni egészségügyi létesítményekbe. Nyugat-Európában számos ország 

elmulasztotta a '90-es évek folyamán az egészségügyi ellátó létesítmények fejlesztését, így 

jókora elmaradás keletkezett a karbantartás és megújítás terén, amit most már rövidesen 

orvosolni kell. Számos közép- és kelet-európai országban nem voltak jelentős beruházások 

az egészségügyben a '70-es és '80-as évek óta, (McKee és Healy, 2002c), ami most 

lehetőséget ad számukra, hogy az Európai Unió strukturális alapjaitól kérjenek támogatást. 

Minden hiba igen költséges, mivel a beruházásokra vonatkozó döntéseknek jelentős 

következményeik lesznek arra nézve, milyen lesz az egészségügyi ellátás a következő 30-50 

év folyamán (Black és Gruen, 2005). Az egészségügyi szektorba fektetett beruházás az 

összes egészségügyi kiadásnak mindössze körülbelül 2-6%-át teszi ki a WHO Európai 

Régiójának országaiban (WHO EURO, 2008), viszont a kórházfejlesztés évtizedekre 

megszabja a működési és orvosi költségek olyan óriási áramlatának sorsát, amely nagyjából 

két évre számítva ugyanannyit tesz ki, mint az eredeti beruházási költség. 



 

Könyvünk összegyűjti az egészségügyi beruházás főbb dimenzióihoz kapcsolódó meglévő 

ismereteket. Elismerjük a rendelkezésünkre álló bizonyítékok korlátait, mégis fontos a 

tanulságokat levonása, amelyek növelik a beruházások sikerességének esélyét. Ide tartoznak 

az épületek jövőbeli rugalmasságát biztosító megközelítési módok, a teljes rendszert 

figyelembe vevő perspektívák, a rendszerbe szervezett, irányított ellátási modellre 

(sytematized care) történő építkezés, az egészségügyi létesítmények teljes életciklusának 

figyelembe vétele, valamint az új épületek környezeti és egyéb értelemben vett 

fenntarthatóságának biztosítása. Noha gyakran nem könnyű megfelelni a beruházási 

projektek sajátos követelményeinek, ez a könyv útmutatásokat nyújt arra nézve, miképpen 

tehetünk egy beruházást hatékonyabbá és fenntarthatóbbá. Ez számot tarthat mindazok 

érdeklődésére, akik új egészségügyi létesítmények tervezésében, finanszírozásában, 

kivitelezésében és menedzselésében érdekeltek. Ide tartoznak politikusok, tervezők, 

menedzserek, egészségügyi szakemberek, építészek, belsőépítészek és kutatók, mind az 

állami, mind pedig a magánszektorban. 

 

Rögtön a kezdetnél szükséges egy terminológiai pontosítás. Noha a könyv figyelmének 

középpontjában a kórházak állnak, fontos szem előtt tartanunk, hogy a kórházak szerepe 

változóban van. Olyan ellátások, amelyeket korábban kórházakban végeztek, most gyakran 

áthelyeződnek közösségi szintéren működő létesítményekbe, és egyre inkább előtérbe kerül 

az a felismerés, hogy a kórházak nem zárt rendszerek, hanem figyelembe kell venni a rajtuk 

kívül zajló eseményeket vagy folyamatokat is. Bár továbbra is a kórházak igénylik az 

egészségügyi beruházások messze legnagyobb részét, a sikeres befektetés számos, szinte 

azonos alapelve a többi egészségügyi létesítményre is alkalmazható. Ebben a tekintetben a 

„kórház” kifejezés több esetben vonatkozhat valamennyi egészségügyi létesítményre. 

 

A kórházak változó összefüggésrendszere 
 

Ez a fejezet az európai kórházak változó összefüggésrendszerét vizsgálja, tehát az egyik 

legjelentősebb olyan tényezőt, amelynek köszönhetően az egészségügyi szektorban kihívást 

jelent a hatékony beruházás megvalósítása. A kórházak sokszor figyelemreméltó ellenállást 

tanúsítanak a változással szemben, mind strukturális, mind pedig kulturális értelemben 

(McKee és Healy, 2002e). A kórházak tervezési és kivitelezési ideje rendszerint hosszú, ami 

azt jelenti, hogy sokuk már a megnyitáskor elavult (Guenther és Vittori, 2008). Ily módon a 

kórházak jelenlegi összerendezése sokszor elmúlt korszakok ellátás- és népességmintázatát 

tükrözi (McKee és Healy, 2002e).  

A jövőbeli változások lehetséges mértékének felismerése érdekében hasznos, ha 

megvizsgáljuk, hogyan alakult ki a modern kórház. Majdnem a XIX. század végéig a 

kórház olyan hely volt, ahova az emberek meghalni mentek (Healy és McKee, 2002a). 

Florence Nightingale számolt be arról még az 1860-as években, hogy a londoni 

kórházakban a halálozási arány meghaladta a 90%-ot (Komesaroff, 1999). A modern kórház 

eredete a XX. század elejére nyúlik vissza, az érzéstelenítés, a fertőzések visszaszorítása, az 

orvostudomány és technológia területén elért fejlődést követően (Black és Gruen, 2005; 

Komesaroff, 1999). Az 1950-es évekig azonban a kórházak még mindig elsősorban az 

ágynyugalom és a lábadozás helyszínei voltak, a valóságos orvosi beavatkozások köre 

korlátozott maradt (Hillman, 1999). Ez a helyzet az ezt következő időkben változott meg. 

Az 1950-es és '60-as években az egészségügyi szektorban eszközölt beruházások hatalmas 



mértékben megnövekedtek, és valóságos fellendülés alakult ki Nyugat-Európában és az 

Egyesült Államokban a kórházépítés terén. 

A mai európai kórházak sajátos kihívásokkal néznek szembe. Alkalmazkodniuk kell számos 

változó, de egymással szorosan összefüggő tényezőhöz, ideértve a népesség elöregedését, a 

betegségek mintázatának változását, az egészségügyi munkaerő mobilitását, új orvosi 

technológiák és gyógyszerek bevezetését, a fokozódó közösségi és politikai várakozásokat 

és az új finanszírozási mechanizmusokat.  

 

Van néhány újabban kialakult irányzat, amelynek folytatódása szinte eleve elrendelt, mint 

például a kórházi tartózkodási idő további csökkenése, piaci vagy kvázi-piaci 

mechanizmusok alkalmazása, az ellátás minőségének javítására irányuló törekvések és a 

járóbeteg-, valamint az otthoni ellátás nagyobb mértékű bevezetése (Braithwaite és Hindle, 

1999). Amíg valamelyest bizonyossággal megjósolhatjuk a népesség és a morbiditás 

jövőbeli irányzatait, addig sokkal nehezebb megjósolni a technológiai változásokat vagy az 

egészségügyi rendszer átalakulásait (McKee és Healy, 2002d). Arra számítani lehet, hogy a 

XXI. században a változás üteme minden korábbinál gyorsabb lesz (Black & Gruen, 2005; 

McKee és Healy, 2002d). A kórházak számára az egyik legnagyobb kihívás a nagymértékű 

rugalmasság lesz, mely lehetővé teszi, hogy gyorsan tudjanak alkalmazkodni a változó 

szükségletekhez és elvárásokhoz. Kiváló minőségű egészségügyi ellátást kell nyújtaniuk, 

valamint magas szintű hozzáférhetőséget kell biztosítaniuk, miközben az alapellátással és a 

többi kórházon kívüli ellátással való szoros együttműködést szükséges kialakítaniuk (Black 

és Gruen, 2005). 

Fontos továbbá, hogy felismerjük az Európa-szerte tapasztalható változatos sokféleséget, 

ami az egymástól eltérő történelmi, kulturális és politikai fejlődési útvonalak 

következménye. Az egészségügyi rendszerek nem kizárólag a finanszírozás, a szervezés és 

az irányítás tekintetében térnek el egymástól, hanem például már a „kórház” fogalma is sok 

különböző intézménytípust fed le, kezdve a „szuperméretű”, több ezres személyzettel 

működő egyetemi kórházaktól az olyan egészségügyi létesítményekig, amelyeket alig-alig 

lehet „kórház”-ként elismerni. Európa-szerte különböző meghatározások és értelmezések 

léteznek arra vonatkozóan, hogy mi a „kórház”, ez pedig megnehezíti az 

összehasonlításokat (McKee és Healy, 2002e, McKee és Healy, 2002e). 

A népesség változásai 

A népesség demográfiai összetétele nagymértékben meghatározza, milyen egészségügyi 

ellátásra van szükség. Az egyik legfontosabb demográfiai trend szinte valamennyi európai 

társadalomban a népesség elöregedése (1. 1 ábra). Milyen hatásai lehetnek ezeknek a 

demográfiai irányzatoknak a kórházakra nézve? A kórházak munkaterhelésének nagyjából a 

felét tipikusan az idősebb emberek teszik ki, ha azt az ápolási napok számával mérjük 

(McKee és Healy, 2002d), úgyhogy gyakran feltételezik: a népesség elöregedése növelni 

fogja a kórházi ellátás iránti igényeket. Egyes becslések szerint például az Egyesült 

Államokban végbemenő demográfiai változások – a népesség elöregedése és a várható 

élettartam emelkedése – 2027-re a kórházi ágyszükséglet 46%-os emelkedését 

eredményezheti (Chaudhury, Mahmood és Valente, 2006). 

Az életkornál is fontosabb lehet azonban, hogy mennyi időt vesz igénybe, amíg valaki eljut 

a halálig (McKee és Healy, 2002d), ugyanis az életmód változásával és az új, biztonságos és 



hatásos gyógyszerek alkalmazásának elterjedésével bekövetkezett az a jelenség, melyet a 

„morbiditás kompressziójának” neveznek (Fries, 1980). Ennek megfelelően az emberek 

nemcsak hosszabb ideig élnek, hanem hosszabb ideig maradnak jó egészségi állapotban, 

ami potenciálisan csökkenti a kórházi ellátás iránti igényt. 

1. 1 ábra: A 65 évesek és idősebbek százalékaránya az össznépességhez viszonyítva (1970-

2006) 

 

Annyi azonban bizonyos, hogy az elöregedő népességnek a korábbitól eltérő egészségügyi 

ellátási szükségletei lesznek, növekszik például a daganatos betegségek, a csípőtörés, a 

stroke és a demencia esetszáma. Ami még fontosabb, az egészségügyi problémák 

összetettsége is növekszik a népesség elöregedésével, hiszen egyre jellemzőbb lehet a 

komorbiditás (betegségtársulás) előfordulása, és egyre több ember szenved majd idült 

megbetegedésben, illetve részesülhet többféle kezelésben, amelyek között kölcsönhatások 

léphetnek fel (Dubois, McKee és Nolte, 2006; Hillman, 1999; Saltman és Figueras, 1997). 

Másrészt, ha a születési arányszám tovább csökken, a szülészeti és újszülött-

gyermekgyógyászati ellátások iránti szükséglet is csökkenni fog (McKee és Healy, 2002d). 

Betegség-mintázatok 

A kórházaknak olyan ellátást kell nyújtaniuk, amely megfelel az ellátott népesség 

egészségügyi szükségleteinek. Az egészségügyi ellátás meglévő struktúrái azonban gyakran 

olyan múltbeli betegség-mintázaton alapulnak, amely már nem érvényes (Saltman és 

Figueras, 1997), míg a morbiditás jövőbeli változásaival kapcsolatos feltevések gyakran 

nem fogalmazódnak meg nyíltan, vagy nem támaszthatók alá bizonyítékokkal (Edwards és 

Harrison 1999).  

Fontos továbbá felismerni a betegség-mintázatok óriási eltéréseit Európában, például a 

korábbi Szovjetunió országaiban 1991 után mutatkozó drámai egészségromlást. Hatalmas 

kulturális különbségek is tapasztalhatók, amelyek hatást gyakorolnak az egészségügyi 

ellátás módjára a különböző országokban. A német orvosok például hat-hétszer annyi szív- 



és érrendszeri gyógyszert, viszont kevesebb antibiotikumot írnak fel, mint angol és francia 

kollégáik (Black és Gruen, 2005). 

A betegség-mintázatok az emberi történelem során változtak, korábbi betegségek eltűntek, 

és újak jelentek meg. Mint az AIDS, a súlyos akut légzészavar-szindróma (SARS), vagy a 

madárinfluenza példája szemlélteti, új fertőzésveszélyek tűnhetnek hirtelen föl, amelyeket 

szinte lehetetlen előre megjósolni. Előfordul továbbá régi fertőző betegségek újbóli 

megjelenése, ami részben a kialakuló rezisztenciákkal függ össze (Gaydos és Venei, 2002). 

Jó példa erre a tuberkulózis (TBC) újbóli megjelenése számos közép- és kelet-európai  

országban, egyben a multirezisztens TBC növekvő incidenciája. További jelentős probléma 

a kórházban szerzett fertőzések, például a methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus 

fertőzés eseteinek szaporodása.  

A népesség elöregedésével párhuzamosan át kell szervezni az egészségügyi ellátást is, így 

az egyes betegségek epizódszerű ellátására történő összpontosítás helyett az időskorúak 

szükségleteinek lefedésére kell törekedni, akik közül sok a multipatológiás eset. Ehhez 

multidiszciplináris stroke-egységeket és olyan ellátási csomagokat kell kidolgozni, 

amelyekbe beletartozik az ortopédiai sebészet, a geriátriai gyógyítás és a csípőtörést 

szenvedett betegek rehabilitációja (Saltman és Figueras, 1997). A WHO előrejelzése 

szerint, mely a 2030-ra kialakuló betegségterhekre vonatkozik, a nem-fertőző 

megbetegedésekben elhalálozó emberek számaránya növekedni fog, a HIV/AIDS 

halálozások száma pedig tovább emelkedik a közepes és alacsony jövedelmű országokban 

(Mathers és Loncar, 2006). 

Az életmód változása is módosítja a betegség-mintázatokat. Az egészségtelen étrend, a 

gyorséttermi ételek terjedése számos európai országban valószínűleg növelni fogja a 

szívbetegségek és egyéb étrenddel összefüggő megbetegedések számát. A dohányzás szinte 

járványos terjedése számos közép- és kelet-európai országban várhatóan a dohányzással 

összefüggő morbiditás és mortalitás növekedéséhez vezet. 

A klímaváltozás – a környezetre és az emberi társadalmakra gyakorolt nagyfokú 

befolyásánál fogva – szintén erőteljes hatással van a népesség egészségére, ámbár ezt 

sokkal nehezebb felbecsülni. Annyi bizonyos, hogy a klímaváltozás egészségügyi hatásai 

óriásiak lesznek, mind a hideggel, mind pedig a hőséggel összefüggő halálozások, a bőrrák, 

az alultápláltság, a paraziták vagy a víz közvetítésével fellépő betegségek, a légszennyező 

anyagok és az ózon hatásai következtében. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási 

eseményeknek, mint például a hőhullámoknak és hurrikánoknak is lesznek egészségügyi 

következményei (Frumkin és mtsai, 2008). 

Az orvosi technológiák 

A technológiai fejlődés az egyik kulcsfontosságú hajtóerő a kórházak és a szélesebben 

értelmezett egészségügyi rendszer tekintetében, és mint kimutatták, az egészségügyi ellátó 

rendszer költségeinek elsőrendű meghatározója lesz az előttünk álló évtizedekben. Jelentős 

hatást gyakorolhatnak az egészségügyi szolgáltatások típusára és helyszínére, így erőteljes 

befolyással lehetnek a kórházak és a közösségi egészségügyi ellátások jövőbeli 

igénybevételére vonatkozóan. Az orvosi technológiák legújabb vívmányai lehetővé teszik 

például, hogy egyes kiválasztott ellátásokat, mint például a krónikus betegségek közösségi 



alapú megfigyelését, amit korábban csak kórházakban lehetett elvégezni, közösségi 

klinikákon1 (community clinics), mozgó egészségügyi egységekben2 és a betegek 

otthonában végezzék (Rosen, 2002). 

A szűrés, a diagnózis, a kezelés és a palliatív ellátás terén elért jelentős technikai fejlődés a 

gyógyszerek, a laboratóriumi vizsgálatok, a berendezések és a sebészeti technikák 

fejlődésén alapul (Rosen, 2002). A sebészet és az anesztéziológia óriási fejlődése 

átalakította a kórházi ellátórendszert. Az aszeptikus és antiszeptikus technikák fejlődése, 

valamint a hatásosabb anesztézia hozta létre a modern kórházat a XIX. század vége felé. Az 

1950-es években, az új orvosi technológiák birtokában olyan műtétek, amelyek korábban 

megvalósíthatatlanul összetettnek számítottak, mindennapivá váltak (Hillman, 1999). A '70-

es években a laboratóriumi diagnosztika fejlődése, a gyógyszerek körének bővülése és az új 

technikáknak az oktató kórházakból való szétterjedése új sebészeti területek számára tette 

lehetővé, hogy mindennapivá váljanak, mint például a szívkoszorúér (bypass) műtét, a vese- 

és egyéb szervátültetések, valamint a mikrosebészet (McKee és Healy, 2002a). Az 1990-es 

években a sebészet jelentős vívmányai közé tartoztak a minimál invazív sebészeti 

technikák, a terápiás ágens jobb megcélzása és a radiosebészet, amelyet most már 

rutinszerűen alkalmaznak számos intracerebrális (koponyán belüli) probléma kezelésére. A 

csípőprotézis műtét mellé egyéb ízületpótlások is társultak, és jelentős fejlődést sikerült 

elérni a szervátültetésben is. Az új aneszteziológiai technológiák és a minimál invazív vagy 

„kulcslyuk”-sebészet, amely az endoszkóp csúcsára helyezett videokamerákkal dolgozik, az 

egynapos beavatkozások3 számának növekedését, a kórházi tartózkodás idejének 

csökkenését, gyorsabb gyógyulást, az időskorú betegeken végzett műtétek kockázatainak 

csökkenését hozta. Sok eljárás, amelyet azelőtt kórházban végeztek, most már elterjedtekké 

váltak, melyeket önálló egységekben (stand alone units) és a közösségi színtereken is 

végeznek. 

Óriási fejlődés ment végbe a diagnózis, a szűrés és a monitorozás területén is. Az új 

módszerek lehetővé teszik a képalkotás kiterjedtebb alkalmazását, minthogy az olyan 

készülék, mint az ultrahang és a mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) nem bocsát ki 

ionizáló sugárzást. További szakosodásként alakult ki az intervenciós radiológia, amelyben 

az eljárásokat diagnosztikai eszközök alkalmazásával lehet végrehajtani (Glanville és 

Francis, 1996). Ezek a technológiai fejlődések jelentős következményekkel járnak a jövő 

kórházaira nézve. A magas színvonalra fejlesztett monitorozási technikák például számos 

betegnek lehetővé teszik, hogy kezelésüket otthon vagy kisebb regionális központokban 

végezzék (Komesaroff, 1999). A berendezések egyre fokozódó miniatürizálásának is 

számottevő hatása van a kórházak kialakítására, mert inkább a felszerelést viszik a 

beteghez, semmint megfordítva, ami konkrét szempont lehet a kórházban szerzett 

fertőzések problémájának kezelése szempontjából. Ez csökkenti a betegek mozgatását, 

egyes kezelőhelyiségek szükségtelenné válnak, és befolyásolja az egészségügyi dolgozók 

munkamódját. 

                                                 
1
 Közösségi színtéren egészségi ellátást nyújtó, nem kórházjellegű intézmények (pl. egészségházak) (szerk.) 

2
 Például mobilröntgen, mobil mammográfia, mobil MRI (szerk.) 

 
3
 Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális -a kórházi 

körülményekhez hasonló- feltételeknek megfelelő intézményben 24 óránál rövidebb ellátási időt igényel 

(http://fogalomtar.eski.hu) 



Új gyógyszerek és gyógyszerbeviteli technológiák kifejlesztése sok betegség kezelését 

alakította át, némileg csökkentette a kórházi ápolást, mások esetében pedig új lehetőségeket 

nyitott a kórházi beavatkozásra. A gyomorfekélyt gyógyító szerek fejlődése révén például a 

fekély korábban igen bonyolult sebészeti kezelését nagymértékben felváltotta a vér- vagy 

lélegzés vizsgálat. Szükség esetén a minimál invazív diagnosztikai endoszkópia gyakran 

egynapos sebészeti centrumokban vagy orvosi rendelőkben elvégezhető, mielőtt 

hozzákezdenének a gyógyszerekkel folytatott hosszú távú kezeléshez. Valamely szerv vagy 

konkrét sejtek gyógyszerekkel történő közvetlen megcélzása is helyettesíthet bizonyos 

sebészeti eljárásokat egyes beavatkozások esetén (Glanville és Francis 1996). Az AIDS 

számos európai országban halálos ítéletből krónikus betegséggé változott (Matic, Lazarus és 

Donoughoe, 2006), noha a korábbi Szovjetunió számos országában a retrovírus-ellenes 

kezelés még mindig hozzáférhetetlen az AIDS-es betegek többsége számára (Bernitz és 

Rechel, 2006). Az olyan betegségek, mint például a HIV fertőzés, a TBC és a hepatitisz 

elleni új gyógyszerek kifejlesztése drámai módon megváltoztathatná a jövőbeli betegség-

mintázatot. Mivel rendelkezésünkre állnak hatékony gyógyszerek, számos mentális 

betegséget is most már közösségi környezetben lehet kezelni. (Black and Gruen, 2005). 

A genomika és a számítástechnika terén elért eredmények a génterápia lehetőségét kínálják, 

vagyis genetikus anyag mesterséges bevitelét a megszűnt vagy hibásan működő gének 

pótlására. Ezzel korábban kezelhetetlen betegségekhez vezető folyamatokat lehet korrigálni. 

Számos más orvosi beavatkozáshoz hasonlóan azonban könnyen túlbecsülhetjük ezek 

hatását, miközben elmulasztjuk olyan újítások hatóerejének megbecsülését, amelyek az 

adott pillanatban jelentéktelennek tűnnek. Az információs és kommunikációs technológiák 

(ICT) fejlődésének is óriási hatása lehet a jövő egészségügyi ellátására. Ezek közé tartozik 

az összes információs rendszernek egyetlen hálózatba történő egyesítése, az elektronikus 

betegnyilvántartás egyre terjedő alkalmazása és a telemedicina terjedése. A telemedicina 

által lehetővé tett valós időbeli online klinikai konzultációk4 elősegítik, hogy az ellátás a 

betegekhez közelebb kerüljön, oly módon, hogy kisebb egészségügyi létesítmények szükség 

esetén szakosodott centrumokhoz kapcsolódnak (Dubois, McKee és Nolte, 2006). Az 

automatizálás és a robotika fejlődése más nagyobb változások hírnöke lehet a kórházi 

ellátásban. Itt is fontos azonban, hogy az optimistább jóslatok szilárd alapokon 

nyugodjanak, igazodva a valósághoz, mert az információs rendszerek gyakran nem képesek 

azt nyújtani, amit ígérnek, az előrejelzők pedig hajlamosak alábecsülni az emberi tényező 

fontosságát egyes tranzakciókban és eljárásokban. 

Változások a munkaerőben 

Az egészségügyi ellátás munkaintenzív ágazat, és az egészségügyi rendszerek legfőbb 

tényezői az egészségügyi dolgozók; az egészségügyi ellátás dolgozói vannak az 

egészségügyi rendszerek és ennél fogva a kórházakban végbemenő változások 

középpontjában. A legtöbb egészségügyi rendszer azonban harcolni kénytelen azért, hogy 

megszerezze a megfelelő számú, szakképzettség-összetételű és eloszlású egészségügyi 

munkaerőt (Rechel, McKee és Dubois, 2006, WHO 2006). Eddig kevés kevés bizonyíték 

van arra vonatkozóan, hogy a tőke vagy a beruházás helyettesíteni képes a munkaerőt, vagy javítaná a 

                                                 
4
 Folyamatos online kapcsolat lehetősége a beteg és az egészségügyi szakszemélyzet között földrajzi 

elhelyezkedéstől függetlenül, mely lehetővé teszi a kezelés megkezdését is, például webkamerán, 

okostelefonon stb. keresztül (a szerk.)  



személyzet munkájának eredményességét, márpedig éppen ez az elv formálta át az ipari és 

kereskedelmi folyamatokat. 

Míg egyrészről az az állomány, amelyből az egészségügyi ellátás dolgozóit toborozni lehet, 

egyre zsugorodik, másrészt egyre nagyobb számú munkavállalóra lehet szükség, 

különösképpen az egészségügyi és a szociális ellátás csatlakozási felületén, ahol egyre 

nagyobb az igény a házi gondozást-ápolást végző személyzet, a közösségi egészségügyi 

munkások (community health workers) és fizikoterapeuták iránt (Dubois, McKee és Nolte, 

2006). Egyre több beteg szenved többféle betegségben, ezért a multidiszciplináris 

munkacsoportok jelentősége növekszik, ugyanúgy, mint ahogy a koordináció nehezebbé 

válik az egészségügyi rendszer legfőbb csatlakozási felületeinél, mint például az alapellátás 

és a másodlagos ellátás között (Boerma, 2006; McKee és Healy, 2002d).  

Számos nyugat-európai ország máris külföldi származású egészségügyi dolgozóktól függ. 

Az EU-n belül a bővítés megnyitotta a határokat a közép- és kelet-európai országokból 

származó egészségügyi dolgozók előtt, aminek következtében ezekben az országokban 

hiány keletkezett az egészségügyi munkaerőben, és emelkedtek a bérköltségek. A 

következmények még riasztóbbak számos, az EU-n kívüli ország esetében, amelyek 

gyorsabb ütemben veszítenek egészségügyi dolgozókat, mint ahogy azokat ki lehet képezni.  

Fontos irányzat a munkaerő fokozódó elnőiesedése, ami várhatóan tovább erősödik. Ennek 

következményei vannak a klinikai munkaszervezésére nézve, mivel a nők nagyobb 

valószínűséggel szakítják meg pályafutásukat, vagy dolgoznak részidőben. Ugyanakkor sok 

országban a férfiak egyre aktívabb szerepet vállalnak a gyermekgondozásban, és egyre 

nagyobb mértékben elutasítják a hosszú (és a társas/társadalmi életet gyakran károsító) 

munkaidő hagyományos kultúráját. Számos országban megfigyelhető a részidős 

munkavállalás terjedése, és megmutatkozik a korai nyugdíjba vonulásra mutató trend is, 

ami arra irányuló kísérleteket is eredményez, hogy a munkaadók megtartsák az idősebb 

dolgozókat a munkaerő- állományban (Dubois, McKee és Nolte, 2006). 

A változás egy másik ösztönzője az 1993. évi Európai Munkaidő Irányelv, amely 48 órára 

korlátozza a munkaidőt bármely hét napos időszakra nézve, beleértve a túlmunkát is. Az 

Európai Bíróság 2000 és 2003. évi ítéletei megállapították, hogy az ügyeleti szolgálat 

rendes munkaidőnek számít, ha az egészségügyi létesítményben való jelenlét szükséges, 

míg az Irányelv 2000-ben elfogadott kiegészítése világosan megfogalmazta, hogy ennek 

érvénye kiterjed egyebek között az orvosképzésben résztvevőkre is. Noha számos 

országban még nem történt meg az Irányelv teljes mértékű bevezetése, szinte bizonyos, 

hogy ez az Irányelv átalakítja a kórházi ellátást és a kórházakon belüli munkaszervezetet, 

hiszen számos kicsiny kórház és szakterület fenntarthatatlanná válik, miközben a szakmai 

feladatmegosztás hagyományos határvonalai eltűnőben vannak. 

A hagyományos szakmai szerepeket folyamatosan felülvizsgálják, vagy tágítják. Az 

egészségügyi dolgozóktól egyre nagyobb mértékben követelik meg, hogy új 

kompetenciákra tegyenek szert, hogy elláthassák a feladataikat. Lépést kell továbbá 

tartaniuk az informatika újabb fejleményeivel, hiszen a betegadatokat egyre inkább 

számítógépeken kezelik (Dubois, McKee és Nolte, 2006). A kórházakban végbemenő 

változás hátterében álló egyik legerőteljesebb tényező mindeddig az orvosi szakosodás 

fokozódása volt (Edwards és Harrison, 1999). A jövőben a technológiai fejlődés még 



nagyobb mértékben igényel majd szakosított munkaerőt (WHO, 2006). A szakosodás 

erősödése különösen olyan területeken várható, mint a sebészet, a képalkotás, az invazív 

kardiológia, a szervátültetés, az onkológia és a genetika (Dubois, McKee és Nolte, 2006). 

Ugyanakkor előfordulhat, hogy egy adott specialista (szakorvos) nem a legjobb választás a 

beteg számára. Egyes országokban, például az Egyesült Államokban, kialakult egy új 

szakágazat, a „hospitalist”, aki széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezik, de elsősorban 

az akut kórházi ellátásra összpontosít (Hillman, 1999). Hasonló szellemben hoztak létre egy 

új szakágat, az „akut medicinát” az Egyesült Királyságban (Royal College of Physicians, 

2004). Ezek a fejlemények arra a kihívásra adott válaszként foghatók fel, amikor egy akut 

betegségben szenvedő pácienst el kell látni, ugyanakkor még nem egyértelmű, hogy mely 

szervrendszer érintett az adott problémában. Tapasztalható az az irányzat is, hogy az ápolók 

– mint független egészségügyi szakma – szerepe erősödik, és számos európai országban 

bevezették az ápoló szakemberek különböző típusait (Dubois, McKee és Nolte, 2006). A 

gyógyítási eredmények és a szervezeti jellemzők közötti összefüggések vizsgálata azt 

mutatja, hogy jobb gyógyítási eredményeket lehet elérni az olyan kórházakban, amelyeknek 

kultúrája magasra értékeli a szakképzett ápolói tapasztalatot, szakértelmet, amely nagyobb 

autonómiát enged az ápolóknak, és jobb kapcsolatokat alakít ki az orvosok és az ápolók 

között (Aiken és Sloane, 2002). Mindent egybevetve, a multidiszciplináris team munka 

szerepe erősödik, ami új szakértelmeket, együttműködési attitűdöket és az ellátás 

folyamatosságának biztosítására alkalmas mechanizmusokat igényel (WHO, 2006).  

A közvélemény és a politika elvárásai 

A kórházi ellátás elrendezése nem egyszerűen technikai vagy menedzseri probléma, hanem 

jelentős részben politikai döntés kérdése is. A kórházak gyakran a jóléti állam és az 

állampolgári büszkeség szimbólumai, és számos európai országban a kórházak bezárása 

rendszerint heves helyi ellenállásba ütközik. 

Erősödik ezen felül a betegjogok elismertsége is, különösen számos nyugat-európai 

országban. A „fogyasztói szellem” erősödése – egy olyan társadalmi mozgalomé, amely 

képviseli, és segíti érvényesülni a használói érdekeltségeket az egészségügyi ellátásban – a 

betegjogok védelmének erősödését eredményezte charták vagy törvények útján (Black és 

Gruen, 2005). A kórházaknak meg kell felelniük azoknak a közvéleménybeli elvárásoknak, 

hogy legyen rövidebb a várakozási idő, alkalmasabb időpontokat jelöljenek ki az orvosi 

beavatkozásokra, és tegyék a diagnosztikai és terápiás tevékenységeket szélesebb körben 

hozzáférhetővé. Az Interneten hozzáférhető információ robbanásszerű növekedése az 

egészségtudatosság erősödését eredményezte a felhasználók körében, akik esetleg 

tájékozottabbak saját állapotukról, mint az orvosok. A WHO EURO „Egészségesebb 

kórházak” elnevezésű nemzetközi hálózata 1990-ben jött létre, felszólítva a kórházakat arra, 

hogy tegyenek többet a betegek, a hozzátartozók és a személyzet jólléte érdekében, 

segítsenek előmozdítani a gyógyulási folyamatot, és tegyék meg a maguk lépéseit a betegek 

készségekkel, információkkal való felruházása (empowerment) érdekében (Pelikan, Krajic 

és Dietscher, 2001; WHO, 1997). Számos új kórházfejlesztési projektben most már nagy 

hangsúlyt helyeznek a betegek és a személyzet korai bevonására.  

A kórházak betegorientáltságának erősödése messze ható következményekkel jár építészeti 

elrendezésükre nézve. Számos beteg előnyben részesíti az egyágyas szobát, ez pedig olyan 

igény, amely sok országban nagymértékben meghaladja a kínálatot (Jolley, 2005; Kirk, 



2002). Az egyágyas szoba most már ágazati normává vált az új akut kórházak építésénél az 

Egyesült Államokban (Chaudhury, Mahmood és Valente, 2006), valamint több európai 

országban (például Spanyolországban vagy az északi országokban). Ez teret enged a 

magánszférának, csökkenhet a stressz és a kórházi fertőzések veszélye, lehetővé válik az 

ápolók és az egészségügyi dolgozók számára, hogy jobb munkát végezzenek, és teret ad a 

családtagok számára is (Brown és Taquino, 2001; Chaudhury, Mahmood és Valente, 2006; 

Douglas és Douglas, 2005; Lawson és Phiri, 2000; Nightingale, 2006). Az egyágyas 

elrendezés költségmegtakarítással is járhat a szállítási költségek, az étrendi és 

gyógyszerelési tévedések kisebb valószínűsége, a magasabb ágykihasználtsági mutatók és a 

munkaerő-költség csökkenése következtében (Chaudhury, Mahmood és Valente, 2006). 

Általánosabban a betegek nagyra értékelik a könnyű hozzáférést, a jól érthető útbaigazítást 

és útmutatást, valamint azt, ha elérhetőek a külső területek, szabadidő- és rekreációs 

létesítmények. Keresik az olyan környezetet is, amely támogatja megszokott életvezetést, 

elhelyezési lehetőséget nyújt hozzátartozóik és látogatóik számára, és lehetővé teszi a 

megvilágítás szabályozását, a zajszint csökkentését, valamint a hőmérséklet szabályozását 

(Douglas és mtsai, 2004; Douglas és Douglas, 2004; Douglas és Douglas, 2005). Egyre 

növekszik az igény arra is, hogy minden ágy esetén hozzá lehessen jutni a televízióhoz, 

rádióhoz és internethez (Nightingale, 2006). 

Változások az egészségügyi rendszerben 

A kórházak nem elszigetelten működnek, hanem elemei a szélesebben értelmezett 

egészségügyi ellátó rendszernek. Az utóbbi évtizedekben a kórházak szerepe jelentősen 

megváltozott, és várható, hogy ez az irányzat tovább folytatódik. A '80-as évek óta számos 

nyugat-európai ország kísérelte meg csökkenteni kórházi kapacitását, és áthelyezni az 

ellátást alternatív környezetekbe, míg a KKE-országokban a kórházi ágyfölösleg, amely a 

Szemasko-rendszer jellemzője volt, jelentős mértékben csökkent. Ezek az irányzatok 

láthatók a 1. 2 ábrán a kórházi ágyszámokkal kifejezve, amit a kórházi kapacitás egyik 

mutatójának tekinthetünk. 

Nyugat-Európában három jelentős fejlemény ment végbe, amelyek befolyásolták a kórházi 

ellátást az utóbbi évtizedekben: a hosszú ápolási idejű pszichiátriai betegek áthelyezése 

közösségi környezetbe, a kórházon kívüli ápolás fokozódó szerepe az időskorúak 

ellátásában és az akut ellátás átszervezése több járóbeteg-ellátással és kórházon kívüli 

rehabilitációval (McKee és Healy, 2002). Angliában a kórházi ágyszám csökkenése 1984 és 

1998 között majdnem pontosan megfelelt az ápolási- és bentlakásos otthoni ágyszámok 

azonos időszakban végbement növekedésének. Az ápolási otthonokban a helyek 

többletének a zömét olyan betegek foglalták el, akik fizettek ellátásukért, vagy a szociális 

ellátórendszer valamely eszközét vették igénybe, hogy támogatásban részesülhessenek; 

ezek a férőhelyek lehetővé tették, hogy a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) jelentősen 

csökkentse azon ágyak számát, melyet hosszú ápolási idejű betegek számára tartott fenn 

(Hensher és Edwards, 2002). A közösségi környezetbe történő átirányítást jó részt pénzügyi 

megfontolások vezérelték (Glanville és Francis, 1996), de köszönhető ez annak is, hogy a 

magas szintű technológia behatolt az alapellátásba is, elsősorban gyógyszerek formájában. 

Viszont az új technológiák okozhatják a centralizáció fokozódását is, mivel drága 

berendezéseket tesznek szükségessé (Saltman és Figueras, 1997). A rehabilitációs és 

palliatív ellátást szintén egyre nagyobb mértékben végzik a beteg lakóhelyének közelében 



(Hillman, 1999). Egész sor ápoló által vezetett alapellátó klinika csökkentette a kórházak 

járóbeteg-létesítményei iránti szükségleteket, miközben közösségi bázisú szolgálatok jöttek 

létre a palliatív ellátást igénylő betegek számára (Nightingale, 2006; Rosen, 2002). 

1. 2 ábra: A 100 ezer főre jutó akut kórházi ágyak száma 

 

Ezek a változások az akut kórházi ágyak számának csökkenését és az átlagos kórházi 

tartózkodási idő megrövidülését eredményezték (lásd 1. 2 ábra). A felvételek száma 

emelkedett, aminek következtében nőtt az egy ágyra, illetve egy kórházi helyszínre 

számított betegek száma (Hensher, Edwards és Stokes, 1999; McKee és Healy, 2002a). A 

hatékonyabb betegirányításnak, az új technológiáknak és a kórházi tartózkodási idő 

csökkentését kiváltó pénzügyi ösztönzőknek eredményeként most sokkal több beteg halad 

keresztül a kórházon sokkal rövidebb időszakok alatt (Hensher, Edwards és Stokes, 1999). 

A magasabb betegforgalom gyakran jár együtt nagyobb csúcsokkal és hullámvölgyekkel, 

ezért nagyobb kapacitásra lehet szükség a megfelelő rugalmasság megőrzése érdekében 

(Edwards és Harrison, 1999). A krónikus megbetegedések számának növekedésével és 

amiatt a tendencia miatt, hogy számos törékeny egészségi állapotú időskorú személyt 

inkább a kórházon kívül, nem pedig hosszú idejű kórházi ápolás keretében kezelnek, 

ezeknek a felvételeknek egyre nagyobb hányada olyan betegekből áll, akik az év folyamán 

többször is bekerülnek. Visszamenőleg azonosítani lehet ugyan ezeket a betegeket, de a 

megelőző tevékenységek lehetősége korlátozott. Drámai növekedés ment végbe az 

egynapos sebészeti eljárásokban is, noha ezeket gyakran fekvőbeteg-ellátáson felül, nem 

pedig helyette végzik (Saltman és Figueras, 1997). 

1. 3 ábra: Átlagos kórházi tartózkodási idő (csak akut kórházak)  



 

Ahogy a kórházi tartózkodás rövidebbé és intenzívebbé válik, a kórházban ápolt betegek 

általában súlyosabb állapotúak, tehát több intenzív ellátásra és kiemelt kezelési igényt 

kielégítő ágyakra van szükség (Glanville és Francis,1996; Hillman, 1999). Noha az átlagos 

kórházi tartózkodási idő csökkenése minden bizonnyal tovább folytatódó irányzat, továbbra 

sem könnyű előre jelezni a jövőbeli fejleményeket a csökkenő nyereségek törvénye (law of 

diminishing returns) következtében (Edwards és Harrison, 1999). 

Az alapellátás drámai módon fejlődött a '70-es évek óta, így egyenrangú partnerévé vált a 

másodlagos és harmadlagos ellátásnak (Saltman, 2006). Az egészségügyi alapellátás 

fejlesztéséről szóló „Északi kezdeményezés”-t, amely a '70-es évek elején indult, 1978-ban 

követte a WHO Alma-Atai Deklarációja, amely hangsúlyozta, hogy az alapellátásnak az 

átfogó egészségügyi rendszer szerves részévé kell válnia (WHO 1978). Ezt a nyilatkozatot 

sokan kórház-ellenesnek tekintették. Az alapellátás jelentősége tovább növekedett a 90-es 

évek folyamán. A közép- és kelet-európai országokban az állami működtetésű 

rendelőintézeteket decentralizálták, helyükbe független háziorvosok léptek. Nyugat-

Európában többféle szervezeti változás következett be, mint például különböző kísérletek a 

háziorvosok közötti kapcsolatrendszerrel, a vásárló-ellátó szerepkörök szétválasztásával, és 

olyan új tevékenységek,  például krónikus betegek és az időskorúak összehangolt ellátása. 

Ezenfelül a közösségi szintű ellátók egyre nagyobb mértékben vállalnak pénzügyi 

felelősséget a másutt nyújtott ellátásért, például amikor háziorvosok egyénileg vagy az 

alapellátás egésze mint szakágazat költségvetés-kezelési felelősséget vállalnak, beleértve a 

szakorvosi ellátások vásárlását az akut kórházaktól (Saltman, 2006). 

Több figyelmet kap a kijelölt népesség számára nyújtandó szolgáltatások skálája, mint az 

azzal kapcsolatos részletek, hogy hol végzik ezeket az ellátásokat. A kórházak egyre 

nagyobb mértékben ismerik fel a betegek kórházi ápolás előtti és utáni életének 

jelentőségét, és egyre nagyobb tudatosságot mutatnak az egészségügyi szektor egyéb 

elemeivel kapcsolatban (WHO 1997). Egyre terjed az az irányzat, hogy az egész rendszerre 

kiterjedő alapon történjen a tervezés (Douglas és Douglas 2005; Edwards és Harrison, 1999, 

Smith, 1999.). Új hálózatok alakulnak ki, például a diabetes-, az asztma-, a szívbetegségek 



vagy a daganatos megbetegedések ellátására, amelyek az alap-, a másodlagos és a szociális 

ellátás határvonalain átívelő integrált klinikai utakon alapulnak (Saltman, 2006). 

Újratervezés és újjászervezés 

Számos európai ország vált jelentős belső kórházi átszervezés helyszínévé, amit gyakran 

folyamat-újjászervezésként említenek. Ha gorombán alkalmazzák, ez általában a munkaköri 

felelősségek átszabásával jár együtt, azzal a céllal, hogy csökkentsék a személyzet 

létszámát. Az ápolói személyzet számának csökkentése és a szakképzettség szerinti 

összetétel megváltoztatása gyakori cél volt, noha kevés bizonyítéka van annak, hogy ezek a 

strukturális reformok valóban elérték céljukat, a hatékonyság növelését (Aiken és Sloane, 

2002; Elkhuizen és mtsai, 2006). 

Noha egyes ilyen kísérleteket nem igazán jól hajtottak végre, és céljuk inkább csak rövid 

távú megtakarítások elérése, mintsem az ellátás stratégiai újratervezése volt, levonhatók 

bizonyos tanulságok a tapasztalatokból, amelyek megmutathatják, milyen irányban 

fejlődnek az ellátások a jövőben. Ennek a megközelítési módnak az átgondoltabb 

alkalmazásában benne rejlik az a lehetőség, hogy jelentős és fenntartható javulást érjünk el 

az egészségügyi rendszerek hatékonyságában. Az ilyen újratervezés abból a belátásból indul 

ki, hogy minden rendszer tökéletesen került megtervezésre annak a célnak a 

megvalósítására, amelyet ténylegesen elér. Más szavakkal: ha változást akarunk az ellátásra 

vonatkozó eredményekben és tapasztalatban, akkor a rendszeren kell változtatnunk, és nem 

elegendő pusztán csekély javításokat végezni az alapjában hibás rendszer egyes 

részfolyamataiban. Egy sor alapvető feltevés vagy szabály támasztja alá a jelenlegi 

rendszert, és ha jobban működő rendszert akarunk, akkor a jelenlegi szabályokat olyanokkal 

kell felváltanunk, amelyek nagyobb valószínűséggel hozzák meg azt az eredmény típust, 

amelyet a rendszer igényel. A javasolt új szabályok rávilágítanak annak a 

gondolkodásmódnak bizonyos elemeire, amelyet a kórháztervezőknek mintegy bele kell 

foglalniuk az új épületekbe és azokba a rendszerekbe, amelyekben ezek működni fognak. 

Néhány példát, valamint az ellátás tervezésével kapcsolatos megfelelő következtetéseket az 

1. 1 táblázat mutat be. 

1.1 táblázat: Az ellátások igénybevételének lehetséges változásai 

Régi megközelítés Új (idealizált) megközelítés 

A betegek egymástól független epizódok 

sorozataként veszik igénybe az ellátást 

A szükségleteket előre felmérik, a kórházak és 

egészségügyi rendszerek módszereket dolgoznak ki 

az ellátási útvonalakra, támogatják a betegeket 

otthonukban, és elektronikus nyilvántartásokat 

vezetnek, amelyek segítik az ellátások 

folyamatosságát  

A betegek passzívan elfogadják az ellátást A betegeket bevonják saját ellátásuk 

menedzselésébe 

A betegeket „tételekben” kezelik, a 

rendszerben töltött idejük nagy része 

várakozással telik, mivel fontos a költséges 

személyzet és eszközök teljes kihasználása 

A betegek minimális várakozással áramlanak a 

rendszerben. Az eszközök és a személyzet teljes 

kihasználása kevésbé fontos, mint a betegek 

zavartalan áramlása a rendszerben 

A betegeket úgy kezelik, mintha idejük 

ingyenes lenne. Jelentős mennyiségű meg 

A fogyasztói szellem és a sok ember esetében 

jelenlévő időhiány következtében a kényelemnek 



nem fizetett munkát és mozgást kívánnak 

tőlük az ellátók kényelme érdekében 

és a gyorsaságnak nagy jelentősége van. A 

hatékonyságra és a folyamat felesleges lépéseinek 

kiküszöbölésére való törekvés miatt az információ 

és a személyzet - nem pedig a beteg – mozgása 

válik elfogadottabb elvvé 

A szolgáltatásokat az ellátók hagyományos 

szerveződésének megfelelően alakítják ki 

A szolgáltatásokat úgy alakítják ki, hogy 

megfeleljenek a betegek igényeinek 

A betegek rutinszerű vizsgálatok 

(monitorozás) céljából mennek a kórházba 

Otthonra telepített technika, a kórházon kívüli 

diagnosztikai berendezés csökkenti a kórházak 

igénybevételét 

Az interakciók négyszemközt és egyenként 

zajlanak 

E-mail és telefon használható, és úgy tűnik, a 

csoportos felkeresések is jól működnek egyes 

esetekben 

Az ellátók határozzák meg a 

nyomonkövetést és a beutalásokat 

A betegek kezdeményezhetik a nyomon követést, 

és joguk van ismét vagy közvetlenül szakorvosi 

segítséget kérni, ha szükségük van rá – még az 

elbocsátás után is 

A betegek gyakran a kórházban halnak 

meg, akkor is, ha otthonukban kívántak 

volna elhalálozni 

A betegek rendelkeznek tervekkel az életvégi 

(utolsó stádiumú) ellátásra nézve  

Ezekből az új szabályokból az következik, hogy a kórházak több „egyfordulós” vagy 

„egylépcsős” ellátást5 (one-stop services) fejleszthetnek ki, több szolgáltatást nyújthatnak 

közösségi környezetben, csökkenthetik ágyszámaikat, megoszthatják létesítményeiket az 

aktív területek és a „hotelszolgáltatások” között, és csökkenthetik a várótermek céljára 

fenntartott óriási területet. A klímaváltozással kapcsolatos aggodalmaknak is van itt 

jelentőségük. A legtöbb kórház egyik fő terméke a szén-dioxid, elsősorban az általuk 

előidézett sok utazás következtében. Az Egyesült Királyságban az NHS évente körülbelül 

egymillió tonna szén-dioxid emissziónak megfelelő mennyiséget termel, ami az ország 

összes közúti emissziójának 5%-át teszi ki (Mayor, 2008). Ezeknek az utazásoknak jó részét 

fölöslegessé lehetne tenni a széttagolt vagy helyileg szétszórt szolgáltatások és a 

kommunikációs eszközök jobb alkalmazásával. 

Léteznek új szabályok arra nézve is, miként működhet a személyzet a meglévő hiányok és a 

javítás, fejlesztés szükségességének szorításában (1. 2 táblázat). 

1. 2 táblázat: A személyzet munkamódjának lehetséges változásai 

Régi megközelítés Új (idealizált) megközelítés 

Keresd meg a személyzet egyik junior tagját, 

akinek pályája felfelé ível 

Keress egy szenior tagot, aki döntést hoz, és 

feladatot delegál – ezzel csökkenteni lehet a 

kórházi felvételek számát, és csökkenteni lehet 

a felvettek kórházi tartózkodási idejét 

Keress egy orvost Keresd meg a legalkalmasabb szakembert 

Szűkítsd a szakértelem-összetételt, hogy pénzt 

takaríthass meg 

Bővítsd a szakértelem-összetételt, hogy 

javuljon a hatékonyság, és javuljanak az 

eredmények 

A személyzet „látszatmegoldásokat” alakít ki a A személyzet a dolgok gyökeréig hatoló 

                                                 
5
 Az „egyfordulós vagy egylépcsős” szolgáltatások definícióját lásd a 11. fejezetben (a szerk.) 



problémás esetekre elemzést végez, hogy fenntartható 

megoldásokat találjon 

Sok idő elvész a rosszul szervezett 

munkafolyamatok miatt – sérülhet a biztonság 

is 

A munkafolyamatok és a környezet helyes 

megszervezésével, az IT alkalmazásával 

csökkenteni lehet a személyzet fölösleges 

mozgását 

Sok szolgáltatás nem működik a hétvégeken és 

este 

A szakorvosi rendelések, diagnosztikai és 

támogató szolgáltatások a hagyományos heti 

munkaidőnél jóval hosszabb ideig 

hozzáférhetők 

Az ágyak a presztízs jelei és a jövedelem 

forrásai 

Az ágyak költségcentrumok, a nem-sebészeti 

sürgősségi felvételek pedig a rendszer 

kudarcának jelei 

A kórházzal kapcsolatos e gondolkodásmódból számos fontos üzenet ered. Először is a 

működés javításának számos hagyományos megközelítési módja hiábavaló. A rendszer 

valamely eleme hatékonyságának javítása esetleg egyáltalán nem javítja az eredő, teljes 

hatékonyságot. Például ha olyan módon próbálunk javítani a betegellátás ütemén, hogy még 

egy MRI-szkennert vásárolunk, de az ellátási folyamat egyéb aspektusainak 

megváltoztatása nélkül, ezzel talán egyszerűen csak áthelyezzük a késedelem időszakát a 

vizsgálat utáni időre, amikor a beteg a döntésre vár. Fontos belátás itt az, hogy - a legtöbb 

összetett szervezethez hasonlóan - a beteg számára ténylegesen értéket adó (szükségletét 

kielégítő) munkának ahhoz a munkához való aránya, amely nem teremt értéket, a legjobb 

esetben sem haladja meg az 1:10 arányt. Ez azt jelenti, hogy az értéket teremtő oldalnak 

akár 50%-os javulása is mindössze 5%-os javulást eredményez az egész folyamatban, sőt 

még kevesebbet, ha a javítás révén megtakarított időt a rendszer más pontjain bekövetkező 

késedelmek és várakozások felemésztik (Fillingham, 2008). 

Másodszor, az egész rendszerre kiterjedő szemlélet hiánya azt jelenti, hogy váratlan és 

gyakran kedvezőtlen következmények sokkal gyakrabban fordulhatnak elő, mivel a fő 

kölcsönhatást nem értettük meg jól, vagy nem vettük figyelembe. Harmadszor, az ellátás 

rendszerszerű és tudatosan kialakított megközelítési módjai egyre fontosabbá válnak, mint a 

költségek csökkentésének, a kimenetelek javításának és a számos kórházban bekövetkező, 

de elkerülhető és kedvezőtlen események különösen nagy számából eredő károsodások 

csökkentésének eszközei. 

Általánosan elterjedt hiedelem, hogy az egészségügyi ellátásban a minőség javítása növeli a 

költségeket. Mostanra azonban egyre több bizonyíték mutat arra, hogy ennek éppen az 

ellenkezője igaz. Kétségtelen, hogy bizonyos minőségjavítások csökkentik ugyan a 

költséget az egész rendszer szintjén, de növelik a költséget az egyes részek szempontjából. 

Például a perkután koszorúér-beavatkozás (PCI) alkalmazása a szívizom-infarktus egyik 

választott kezeléseként drágább lehet a kórház számára, de az egész rendszerre számított 

költség csökkenhet. Ez azt jelenti, hogy a térítési rendszerek és az ösztönzők kialakításának 

tükröznie kell a minőséget és a legjobb klinikai gyakorlatot.  

Az újratervezési és újraszervezési módszerek helytelen alkalmazásának példáiból azt a 

tanulságot vonhatjuk le, hogy a projektnek a klinikai környezethez igazodó megfelelő 

módszertanra kell támaszkodnia; klinikai szempontok kell, hogy vezéreljék; kimeneteleit a 

klinikai minőség, az eredményesség, valamint a költségek szempontjából kell 



meghatározni; továbbá a szervezet céljai szempontjából központi jelentőségű, hosszú távú 

projektnek kell tekinteni, nem pedig csupán menedzsment-tanácsadók, vagy speciális 

munkacsoportok által végrehajtott eseti feladatnak. Különösen jelentős az a képesség, hogy 

csökkentjük az olyan tevékenységek számát, amelyek nem termelnek értéket vagy csak 

keveset, illetve amelyek helyet, munkaidőt és erőforrásokat szabadítanak fel. 

Változások a finanszírozásban 

Európa számos országában egyre növekednek az aggályok az egészségügyi ellátás 

költségeinek emelkedése miatt. A népesség elöregedése, a krónikus betegségek és 

funkcióvesztés (megváltozott munkaképesség vagy rokkantság) gyakoriságának 

növekedése, az orvosi technológiák fejlődése, valamint a közvélemény várakozásainak 

növekedése mind-mind emelni igyekszik, feszíti az egészségüggyel kapcsolatos kiadásokat 

a legtöbb nyugat-európai országban (Mossialos és Le Grand, 1999). Minthogy Európában a 

legtöbb kórház a szélesen értelmezett közszférához tartozik, és a beruházások 

finanszírozása szempontjából továbbra is elsődlegesen a kormányoktól függ, továbbá mivel 

a kórházak emésztik fel tipikusan az egészségügyi költségvetés legnagyobb részét, a 

kórházak váltak a kiadások féken tartására irányuló erőfeszítések fő célpontjaivá (McKee és 

Healy, 2002c). Az utóbbi években intézkedések egész sorát láthattuk, amelyeknek célja az 

egészségügyi kiadások keretek közt tartása, a technikai hatékonyság javítása és az ellátás 

minőségének növelése, (McKee és Healy, 2002d), és várható hogy ezek az erőfeszítések a 

jövőben csak még intenzívebbé válnak. 

Az egyik eszköz, amelyet alkalmazni szokás a kórházak finanszírozási forrásainak 

megteremtésére, az állami-magán partnerségek (PPP) kiterjedtebb igénybevétele. Ebben a 

modellben a magánszektor szerződést köt az állami szektorral valamely egészségügyi 

létesítmény megépítésére, menedzselésére, fenntartására, karbantartására, valamint abban 

bizonyos szolgáltatások nyújtására meghatározott időszakra vonatkozóan. Ez az egyik fő 

jellemzője a szokásos magánfinanszírozási kezdeményezésnek (PFI) az Egyesült 

Királyságban, amely a forrásgyűjtés eme válfajának élvonalában jár (McKee, Edwards és 

Atun, 2006.) 

Más országok piaci ösztönzőket építettek be a kórházakba áramló bevétel képződésének 

folyamatába. Hollandiában például a versenyző diagnózis-függő csoportok (DRG) 

(Homogén Betegségcsoportok – HBCs) bevezetése vált a kórházi változások egyik fontos 

hajtóerejévé, továbblépve a biztosítás privatizálása és a rendszer számos szabályozás alól 

való felszabadítása felé. 

Az EU strukturális alapjainak jelentős befolyásuk lesz az új tagállamok kórházi 

infrastruktúrájára. Az EU költségvetésének több mint egyharmadát fordítják regionális 

fejlesztésre, valamint a gazdasági- és szociális kohézióra. Az egészségügy szempontjából az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) a legfontosabb, amely infrastrukturális és 

munkahelyteremtő beruházásokat, helyi fejlesztési terveket és a kisvállalatok támogatását 

finanszírozza. A strukturális alapokat a 90-es évek elején vették igénybe Portugáliában és 

Görögországban kórházi beruházások támogatására (Figueras és mtsai, 1991), és most már 

hozzáférhetők az új tagállamok számára is, ahol segíthetnek az elavult egészségügyi 

infrastruktúra megújításában. 



Tervezési problémák 

Annak ellenére, hogy az egészségügyi ellátásban érvényes megatrendekre vonatkozóan 

viszonylag jó adatbázissal rendelkezünk bizonyítékok tekintetében, a beruházási stratégia 

(tervezés, építészet és forrásgyűjtés) továbbra is elmarad a szolgáltatásnyújtás mögött az 

innováció, a körülmények változására való reagálókészség és a mérhető érték tekintetében. 

Számos oka van ennek az ellátás és a beruházás közötti aszimmetriának. 

Először is beszélhetünk illeszkedési zavarokról, amit a tervezéshez és a kivitelezéshez 

szükséges idő hosszúsága okoz, és aminek következtében a rendszernek az új típusú 

ellátások nyújtására irányuló képességével kapcsolatos feltételezések vagy túlzottan 

optimisták, vagy nem kapcsolódnak semmilyen reális szolgáltatási tervhez. Másodszor, a 

kórházak egyre inkább a szélesebb egészségügyi ellátó rendszer részévé válnak, és nem 

tervezhetők úgy, mintha önmagukban megálló egységek lennének. A kórházak azért jöttek 

létre, mert logikus volt egyes funkciók (például a műtők, a laboratóriumok és a röntgen-

részlegek) összevonása, hogy a szakellátások csoportosítása útján megvalósítható tágabb 

működési kör és nagyobb méret következtében megtakarításokat érjenek el. Ennek a 

logikának egy részét azonban már kikezdték az orvoslás és a technológia változásai (például 

a minimál invazív sebészet, a betegágy melletti laboratóriumi és ultrahangos vizsgálat), 

valamint az ebből következő lehetőség, hogy a kórházat összetevőire bontsák, amelyek új 

környezetben helyezkedhetnek el, újszerű módon működhetnek, és egészen másféle 

kapcsolatban állhatnak a rendszer egyéb részeivel. 

Egyrészt az egészségügyi ellátás összetettségének növekedése és az egyre erősödő 

szakosodás felé mutató irányzat, úgy tűnik, támogatja a kisszámú szakorvosi centrum 

kialakulását a viszonylag ritka és komplex állapotok ellátására. Másrészt viszont 

megnövekedett az alap- és közösségi ellátások teljesítőképessége; a képalkotás és a többi 

diagnosztikai szolgáltatás jó része kimozdult a kórházi környezetből, és tény, hogy számos 

országban szakorvosok már a kórházon kívül kínálnak szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy 

a kórház most már nem annyira önmagára hagyatkozó, befejezett ellátást nyújtó intézmény, 

hanem inkább olyan, amely az egész betegútnak csak egy részéért felelős. Még a nagy 

szakosodott centrumok is egyre inkább a tágabb rendszer részévé válnak, mert támogatniuk 

kell a kisebb kórházakat, a szakosított munkacsoportok és a klinikai kutatás fenntartásához 

pedig nagy betegpopulációra van szükségük. A nagy centrumok személyzete és erőforrásai 

egyre inkább egy hálózat részét képezik, amelyben a kisebb kórházak, a közösségi 

szolgáltatók és a megnövekedett szerepű alapellátás adják az ellátási útvonal egyes elemeit. 

A szakosított centrumok fenntarthatják maguknak azt a munkát, amely magas szintű 

szakértelmet vagy multidiszciplináris csapatmunkát igényel, és megtarthatják az oktatás és a 

klinikai elemek felügyeletének felelősségét, de ez mit sem változtat azon, hogy a hálózat 

részévé válnak, és tőle függnek. Ez a kórházak tervezését sokkal nehezebb feladattá teszi. A 

tervezőknek azonosítaniuk kell a különböző tevékenység-folyamatokat, meg kell 

határozniuk a szolgáltatásnyújtások különböző lehetőségeit, hogy mi a legcélszerűbb és 

leginkább költség-hatékony megoldás, és végig kell gondolniuk, hogy a kereslet, a technika 

és egy sor egyéb bizonytalan tényező hogyan fog mindezen változtatni. A helyzetet tovább 

nehezíti az egészségügyi ellátórendszerek igénybevevőinek eltérő szükségletei. Különösen 

nagy mértékű a bizonytalanság azzal kapcsolatban, miképpen lehet a legjobban 

megszervezni a gyermekellátást. A kórházak múltbeli munkaterhelésének (amiben a fertőző 

betegségeknek volt túlnyomó szerepük) zöme jelentős mértékben csökkent. Egyrészt egyre 



nő a szükséglet az olyan közösségi szolgáltatások iránt, amelyek például a pszichológiai 

rendellenességeket igyekeznek megoldani, másrészt viszont a kórházakban nyújtott ellátás – 

amit a daganatos megbetegedések, a krónikus betegségek és a genetikai rendellenességek 

uralnak – sokkal bonyolultabbá vált.  

A tervezési folyamatot tovább bonyolítja a (mind országos, mind pedig helyi) politikusok 

beavatkozása, és az a tény, hogy az orvoslás technológiája sokkal gyorsabb ütemben 

változik, mint számos beruházás élettartama, amelyek gyakran különösen rugalmatlannak 

bizonyulnak. Még inkább nehezíti ezt a folyamatot az addigi helyzettel gyökeresen szakító 

innovációk és más olyan változások problematikája, amelyeket nehéz előre jelezni, és 

amelyek az ellátási formák igen jelentős vonatkozásait változtathatják meg. 

Következtetések a beruházások javításának összefüggésrendszerére nézve 

Amint e fejezet gondolatmenetéből következik, a kórházaknak választ kell adniuk a 

körülmények változásaira, márpedig e változások nagy részét nehéz megjósolni vagy előre 

látni. Vannak olyan irányzatok, amelyek minden valószínűség szerint folytatódnak, ilyen 

például az európai társadalmak elöregedése, vagy egyes betegségek gyakoriságának 

növekedése, de távolról sem világos, miként hatnak ezek a kórházi ellátásra. Az egyik 

levonható következtetés az, hogy a jövő különösen bizonytalan. A jövő kórházainak 

számítaniuk kell a váratlan eseményekre, és nagyfokú funkcionális rugalmasságot kell 

megtestesíteniük. 

Másik következtetésünk az, hogy – tekintettel a kórházak összetettségére és a szükségletek 

változásaira, amelyekhez alkalmazkodniuk kell – nem tudunk olyan egyszerű választ adni, 

amely minden viszonyok között megállná a helyét. Az európai országoknak különböző 

kihívásokkal kell szembenézniük a jövőben, ideértve az eltérő betegség-mintázatokat és a 

különböző eévárásokataz eltérő közelvárásokat. Ezeket nyilvánvalóan figyelembe kell venni 

a kórházak tervezése során.  

Jelentős akadályozó tényező a beruházások javítási folyamata szempontjából az elért 

haszon számszerűsítésének nehézsége. A legtöbb üzleti környezetben a beruházás olyan 

befektetés, amelyet mérhető, gazdaságilag életképes és előre látható hozamokkal kell 

alátámasztani. Az egészségügyben azonban rendkívül nehéz megbízható, bizonyítékokon 

alapuló összefüggéseket találni a beruházás és a megvalósult egészségnyereség között. 

Ideális esetben az egészségügyi beruházásoknak az alábbi területeken kell mérhető javulást 

felmutatniuk: 

 hozzájárulás az egészségnyereséghez és az egészségi állapot javításához a helyi 

népesség körében; 

 hozzájárulás a jobb gyógyítási eredményekhez; 

 a költség-hatékonyság javítása; 

 teljesítmény-menedzsment célok (például a várakozási idő rövidítése) elérésének 

elősegítése;  

 hozzájárulás a helyi gazdasághoz. 

A tervezők gyakran csak a költséghatékonyságot és a teljesítmény-menedzsment 

szempontjait veszik figyelembe, úgyhogy továbbra is a nem-klinikai teljesítményjellemzők 



uralják a döntéshozatali folyamatot. A beruházás révén elérhető egészségnyereség 

határozottabb előtérbe állítása hatékonyabb és fenntarthatóbb beruházásokat 

eredményezhetne. Ezenfelül a siker öt átfogó kritériumát kell teljesíteni: hatékonyság, 

eredményesség, relevancia, hatás és fenntarthatóság. Ezek azt jelentik, hogy a projekteknek 

nem lehet jelentős negatív hatásuk; céljaiknak összhangban kell állniuk a társadalom 

szükségleteivel és prioritásaival; nemcsak rövid távú hatékonyságot, hanem hosszú távú 

hasznot is fel kell mutatniuk. Ezek a kívánalmak messze meghaladják azokat a kérdéseket 

vagy problémákat, amelyekre az egészségügyi tervezők és döntéshozók figyelme 

rendszerint kiterjed. 

Könyvünk felépítése  

Ez a fejezet áttekintést adott számos olyan kihívásról, amelyet a jövő kórházainak és egyéb 

egészségügyi létesítményeinek teljesíteniük kell. Bevezetésünk felvázolja a beruházásokkal 

kapcsolatos kulcsfontosságú kérdések részletesebb vizsgálatának hátterét, amelyre a könyv 

további fejezeteiben kerül sor. A 2. fejezet levonja a könyv első részéből adódó 

következtetéseket, és megvizsgálja a hosszú ápolási idejű ellátás új modelljeit, különösen a 

krónikus állapotokra vonatkozóan, illetve összefoglalja az ezekből származó üzeneteket, 

amelyek fontosak az egészségügyi ellátás átszervezésére, áttervezésére, újratervezésére 

nézve. A könyv második része azokat a módokat vizsgálja, amelyekkel a beruházások 

befolyásolhatók abba az irányba, hogy jobban megfeleljenek a jelenlegi és jövőbeli 

szükségleteknek. A 3. fejezet a beruházás-tervezés problémáit tárja fel, és arra törekszik, 

hogy megállapítsa, milyen létesítményekre van szükség és hol. A 4. fejezet azt a 

szembetűnő nehézséget tárja fel, amellyel a kormányoknak meg kell küzdeniük az olyan 

hosszú lejáratú beruházási koncepciók kialakítása érdekében, amelyek ténylegesen egyesítik 

a szolgáltatások operatív eredményességét az épületek hosszú élettartamával. Az 5. fejezet a 

beruházások egészségügyi munkaerőre gyakorolt hatását tekinti át, és amellett érvel, hogy 

az egészségügyi ellátás dolgozóit be kell vonni az új létesítmények tervezésébe. 

A harmadik részben sorakozó fejezetek a beruházások gazdasági vonatkozásaival 

foglalkoznak. A 6. fejezet a piacnak és a versenynek a beruházásokra gyakorolt hatását 

elemzi, a 7. fejezet pedig a beszerzéshez igénybe vett rendszereket vizsgálja, és 

következtetéseket von le a beruházási döntéshozatal folyamataira nézve. A 8. fejezet 

gondolatmenete szerint az egészségügyi létesítmények egész életciklusát figyelembe kell 

venni, amikor a beruházásokról döntünk. A 9. fejezet a létesítmény-menedzsment kérdéseit 

és annak a kórházterv kialakítására vonatkozó következményeit fejtegeti, a 10. fejezet pedig 

a beruházások helyi közösségre és gazdaságra gyakorolt szélesebb körű hatását teszi 

vizsgálat tárgyává. 

A 4. rész a jövő kórházának felépítésével kapcsolatban felmerülő tervezési problémák 

vizsgálatával halad tovább. A 11. fejezet azt a kérdést ragadja meg, hogyan lehet az ellátási 

modelleket a beruházási megoldások nyelvére lefordítani, a 12. fejezet pedig a gyógyító 

értékű és fenntartható építészeti terv kérdésköreit vizsgálja. 

A zárófejezet (a 13.) összegzi ennek a vizsgálatnak a főbb tanulságait. Arra törekszik, hogy 

meghatározza, melyek azok a kritikus tényezők, amelyek növelik a sikeres kimenetel 

esélyeit a beruházás-tervezés és -kivitelezés egyre összetettebbé váló területén. 
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2. fejezet 

 
A tartós ápolás új modelljei és a szolgáltatások átszervezésére 

vonatkozó megfontolások 
Pieter Degeling, Jonathan Erskine 

Bevezetés 

Az egészségügyi létesítmények elhelyezkedése és fizikai térelrendezése jelentős hatást 

gyakorol a szolgáltatás minőségére, célszerűségére, eredményességére és hatékonyságára. A 

szolgáltatás-tervezést szem előtt tartó beruházásnak olyan katalizátornak kell lennie, amely 

változásokat indít el az ellátás nyújtása terén. Ez a fejezet azt a kérdéskört tárgyalja, hogy a 

szolgáltatás- és beruházás-tervezés közötti ilyen összefüggések a gyakorlatban nem mindig 

működnek, jórészt kulturális tényezők következtében, illetve a fejezet kínál néhány irányelvet 

arra nézve, hogyan lehet ezt jobban megvalósítani. A fejezet három részre oszlik.  

 

Az első rész azoknak a  társadalmi, gazdasági és politikai tényezőknek a rövid áttekintésével 

kezdődik, amelyek az 1970-es évek óta kérdésessé tették az egészségügyi ellátás 

szervezésének és menedzselésének addigi megközelítési módjainak bizonyos aspektusait a 

legtöbb nyugat-európai országban. Ennek a kifejtésnek a során felvázoljuk az ellátás új 

modelljeinek keresését stimuláló tényezőket, különösen a tartós gondozásra szoruló betegek 

vonatkozásában. Ezek az új modellek változásokat tételeznek fel azokon a színtereken, ahol 

ellátás biztosítható: az elvégzett  beavatkozások természetében,  az ellátási folyamatok 

időtartamában és abban, hogy miképpen különböznek az ellátási modellek a betegek 

megértését illetően. 

 

A második szakasz a szolgáltatások újratervezésének újraelosztó hatásait vizsgálja, valamint 

néhány kontextusfüggő (strukturális és kulturális) tényezőt, amelyek korlátozzák az ellátás 

újratervezését, és befolyásolják annak megvalósítását. A szolgáltatás- és a beruházás-tervezés 

kérdésében az ígéret és a teljesítmény között kialakult szakadékot az említett két folyamat 

jelenlegi megközelítési módjaiban rejlő korlátokkal magyarázzuk. Ezek a megközelítések 

alábecsülik azt a paradigmaváltást, amelyre szükség van ahhoz, hogy az ellátást lényegében 

újratervezzük, illetve túlbecsülik azt a változáskeltő hatást, amelyet a jelentős beruházási 

kilátások önmagukban is tartalmaznak. Ebből kiindulva megmutatjuk, hogy az ellátás 

fejlesztésére irányuló befektetési terveknek a hatása függ attól, hogy milyen mértékben 

jelennek meg új ellátási modellek (mint amilyeneket az alábbiakban a tartós ápolást igénylő 

állapotokra nézve vázolunk) a beavatkozások széles körében, és ezeket a modelleket 

mennyiben támogatják különböző kontextuális tényezők.  

 

A záró szakasz azt vizsgálja, milyen következtetésekre lehet jutni ezekből a 

megállapításokból a szolgáltatási reformot célzó beruházásokra nézve. Gondolatmenetünk 

szerint ahhoz, hogy a beruházások sikeresebbek legyenek az alapellátás és a közösségi ellátás 

környezetében, szükséges, hogy ezeket a beruházásokat olyan kulturális és strukturális 

változások kísérjék, amelyek túllépnek a kórházi  ellátás, az alapellátás, a közösségi  vagy 

szociális ellátás egymás közötti széttagoltságán.  

A tartós gondozás új modelljei 

A '70-es évek közepéig az egészségügyi ellátás zöme a legtöbb nyugat-európai országban két 

pólus köré szerveződött. Az ellátási kontinuum egyik végén helyezkedtek el az alapellátásban 



dolgozó orvosok, a másik végén pedig a körzeti kórházakban működő szakorvosok, akiktől 

azt várták, hogy az akut ellátás teljes körét nyújtsák az ellátási területükön élő lakosság 

számára. 

 

Az 1980-as évek óta ennek az orvos- és kórház-központú szolgáltatási modellnek számos 

vonatkozása megkérdőjeleződött. Szakmapolitikai körökben például az orvoslás 

hagyományosan kivételezett helyzetét egyre inkább abból a szempontból ítélik meg, hogy 

mennyire képes befolyásolni a szolgáltatás iránti igényeket, illetve a költségeket, és mennyire 

képes önmagát szabályozni. Hasonlóképpen, a klinikai környezetben az orvoslás egyre 

nagyobb mértékben függ más foglalkozásoktól, amelyek aláásták kivételes helyzetétmint a 

betegségekkel és gyógyítással kapcsolatos tudás és tapasztalat kizárólagos birtokosáét. Végül 

társadalmi szinten az információtechnológiához történő, gyors ütemben bővülő hozzáférés 

lehetővé tette a betegek számára, hogy tájékozottabbak legyenek saját állapotukról, és 

megítélhessék a hozzáférhető kezelési lehetőségek eredményességét. Ez a fejlődés együtt a 

média szenzációhajhász hajlamaival és a szélesebb lakosság erőteljesebb fogyasztói 

orientációjának kialakulásával lényegesen átformálta az orvosok és a betegek közötti 

viszonyt. Azt, amit korábban kölcsönös tiszteleten alapuló ajándékváltásnak tekintettek, most 

egyre inkább a szakképzett szolgáltató, illetve a fogyasztó közötti tranzakcióként fogják fel.  

 

Szintén erősödnek a kételyek a kórházak hatékonyságával és az egészségügyi ellátási 

költségekre gyakorolt, egyre erősebb hatásával, valamint a gazdaság egészére gyakorolt 

befolyásával kapcsolatban. Ugyanilyen módon merülnek fel kételyek azzal kapcsolatban is, 

hogy az ellátási rendszer túlságosan nagymértékben függ a kórházi bázisú ellátástól, valamint 

hogy elegendő kapacitással rendelkezik-e ahhoz, hogy megbirkózzon a szükségletek, igények 

bővülésével, ami az orvosi technológia fejlődéséből és a krónikus megbetegedések vagy 

betegségek egyre növekvő prevalenciájából ered (lásd 1. fejezet). Széles értelemben véve az 

ezekre a kihívásokra adott politikai és pénzügyi válasz kétféle formát öltött. Először is a 

„termelékenység- és szolgáltatás-javítás” mint logika bevezetésének érdekében a politikai és 

finanszírozó hatóságok olyan vezetési struktúrák és gyakorlatok megvalósulását segítették 

elő, amelyek alkalmasak a rendszerbe szervezett klinikai munka támogatására mind az ellátási 

színtereken belül, mind azok között. Másodszor attól a szándéktól vezérelve, hogy túllépjenek 

a hagyományos kórház központú orvosi ellátási modell határain, az erőfeszítések arra 

irányultak, hogy új ellátási modelleket dolgozzanak ki, amelyek tükrözik azoknak a 

színtereknek a sorát, amelyekben az ellátást nyújtják, az elvégzett beavatkozások természetét 

és az ellátási folyamatok időtartamát, valamint azokat a gyakorlati módszereket, amelyek 

segítségével a betegek felruházhatók olyan tudással és készségekkel, amelyek birtokában 

jobban részt tudnak venni az egészségük helyreállításában. 

 

Mindennek középpontjába azok az erőfeszítések kerültek, amelyek a hangsúlyt a szükséges 

szolgáltatásokra kívánják áthelyezni a kórházi ágyakra összpontosító, a potenciális 

teljesítményáramlás leírására nem igazán alkalmas kapacitás-szemlélet helyett. Ezekben a 

törekvésekben a kórházakat vagy egyáltalán nem, vagy pedig csak mint a technológia, tudás 

és szakértelem tárházait kívánják bevonni, amelyeket azonban a betegek a lehető legrövidebb 

időre vesznek csak igénybe. Az egészségügyi ellátás jelentős összetevői vagy a sokcélú 

közösségi ellátási színtereken, vagy a beteg otthonában jelennek meg. Az ilyen ellátási 

modellek visszabontják az akut és a szociális ellátás közötti falakat, és/vagy a betegeket saját 

egészségük helyreállításában közreműködő társnak („társtermelő” – együttműködő, 

gyógyulásban aktívan érdekelt) tekintik. Az ellátási modellek közötti megkülönböztetés 

néhány alkalmas leíró jellemzőjét soroljuk fel a 2.1 táblázatban.  

 



2.1 táblázat: Ellátási modellek 
Ellátási színtér. 

 Honnan: Kórházi bázisú ellátás (sürgősségi és baleseti, fekvőbeteg-osztályok, egynapos sebészet, 

járóbeteg-rendelés) és alapellátás. 

 Hová: Közösségi alapú járóbeteg-rendelő, amely nyitottan, több szereplős, „ „egylépcsős” 

létesítményként (one-stop shop) működik. 

A beavatkozás természete. 

 Honnan: Szakosított klinikai kezelés. 

 Hová: Távoli IT-monitorozás, másodlagos megelőzés és pszichoszociális támogatás. 

 Az ellátás időtartama. 

 Honnan: Hosszú időre szóló fekvőbeteg-kezelés 

 Hová: Egészségügyi ellátás többféle szolgáltatási környezetből, beleértve az egészségügyi és szociális 

ellátást, valamint az önkéntes szektort. 

A betegszerep szociális felépítése 

 Honnan: Passzív és függő. 

 Hová: Elkötelezett „társtermelő” – együttműködő, gyógyulásban aktívan érdekelt, saját jogokkal és 

kötelezettségekkel. 

 

Világossá válik, hogy miről van itt szó, ha megvizsgáljuk, milyen következményekkel jár a 

szolgáltatásra nézve az egyik ellátási modellről a másikra való áttérés egy krónikus állapotú 

beteg esetében. 

 

Az A modellben a fő szolgáltatási színtér a kórházi osztály, ahol a passzív és függő helyzetű 

fekvőbeteg hosszú ideig „rendelkezésre áll” szakosított gyógyító ellátás céljából, és akit 

azután elbocsátanak mindaddig, amíg ismét jelentősen nem súlyosbodik alapvető krónikus 

állapota. A B modell szerint a beteg maga is hozzájárul saját egészségi állapotának a 

javításához („társtermelő” – együttműködő, gyógyulásban aktívan érdekelt), a fő szolgáltatási 

színhely a közösségi bázisú, több szereplős, „egylépcsős” létesítmény. A beavatkozás 

tartalmát személyre szabott ellátási tervben regisztrálják, hogy lelassítsák a betegség 

előrehaladását, és megelőzzék a jelentős súlyosbodást, és ez nem csupán az ellátás klinikai 

dimenzióit határozza meg, hanem azt is, hogy mi a betegnek mint együttműködő, a 

gyógyulásban érdekelt személynek a dolga, milyen támogatást kérhet a közösségi alapú 

egészségügyi ellátástól, a szociális szolgálatoktól és az önkéntes szervezetektől.  

 

A két modell közötti különbségeket abban látjuk, ahogyan felépítik a betegszerepet, illetve 

eltérőek az ellátási színterek, amelyektől a modellek függnek. Az A modell mindössze két 

egészségügyi ágazat összehangolását végzi: az alap- és a másodlagos ellátásét. Ezzel szemben 

a B modell az alapellátás, a közösségi alapú egészségügyi ellátás, az akut ellátási környezet, a 

szociális szolgálatok és – adott esetben – többféle önkéntes szervezet szereplőinek 

tevékenységét kívánja koordinálni.  

 

Az A modellről a B modellre való áttéréskor felvetődő fő kérdések nyilvánvalóvá válnak, ha a 

krónikus állapotú betegek által felvetett szolgáltatás-tervezési problémákat vizsgáljuk. A 

WHO a tartós gondozást igénylő, krónikus (long-term condition) állapotokat a 

következőképpen határozza meg: „olyan egészségi problémák, amelyek évekre vagy 

évtizedekre kiterjedő folyamatos gondozást igényelnek” (WHO, 2004). Ezek a krónikus 

betegségek
1 

jelentősen rontják a betegek és gondozóik vagy ellátóik életminőségét (Callery, 

                                                 
1
 Klasszikus példa lenne a diabétesz és az asztma, de a daganatos és a pszichiátriai 

megbetegedések is sok betegséghez, állapothoz hasonlóan ugyanilyen jellemzőkkel írhatók le, 

ahogyan a HIV fertőzés is. 
 



1997; Olsson, Lexell és Ham, 2005); az egészségügyi rendszert (Wilson, Buck és Ham, 

2005); továbbá a társadalom egészét (Egyesült Királyság DoWaP, 2003; McIntyre és mtsai, 

2006; Wagner és mtsai, 2001). Ennek a hatásnak a teljes terjedelme világossá válik, ha azt 

nézzük, hogy mekkora populációt érint. Angliában 2001-ben például ezt az 50 milliós 

lakosság körében 17,5 millió személyre becsülték (Egyesült Királyság, DoH, 2004a). 

 

A népesség gyors elöregedését mint hátteret tekintve ezek az adatok világosan megmutatják, 

milyen nagy és összetett szolgáltatás-tervezési problémákat kell megoldani (Egyesült 

Királyság, DoH, 2004a). Singh (2005) becslése szerint az alapellátási rendeléseken megjelenő 

személyeknek akár 80%-a is tartós gondozást igénylő betegségekben szenved. 

Hasonlóképpen, amint Wilson, Bruck és Han (2005) megállapította, Angliában a sürgősségi 

kórházi felvételek 66%-a tartós állapotú betegeket érint (lásd még Egyesült Királyság DoH, 

2004a). Az NHS Fejlesztési Terve (Anglia) megállapítja, hogy a kórházi felvételek 5%-ához 

kapcsolódik az akut kórházi ápolási napok 42%-a, és hogy ebbe a körbe tartozó betegek 

jelentős részének két vagy több társbetegsége is van (Egyesült Királyság 2004b). A betegségi 

epizódok statisztikájának (HES) újabb keletű elemzése Anglia esetében azt mutatja, hogy a 40 

legmagasabb forrásigényű betegségi csoportból (health care resource group) (HRG) 15 

csoport függ össze tartós gondozási szükségletű állapotokkal, és ezek adják a sürgősségi 

felvételek 47%-át (CCMD és mtsai, 2005). 

 

Sok függ attól, hogyan „menedzselik” a tartós gondozást igénylő betegeket az alapellátásban 

(Wilson, Buck és Ham, 2005). Figyelemre méltóak azok a megállapítások (lásd 2.1 ábra), 

amelyek azt mutatják, miként változik a krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) 

szenvedő betegek ismételt sürgősségi felvételének számaránya alapellátási praxisok szerint. 

Ezek az eltérések nem róhatók fel olyan tényezőknek, mint például a szegénység, a várólisták 

hossza vagy az egyes praxisok demográfiai viszonyai (CCMD és mtsai, 2005). Valamivel 

körültekintőbb fogalmazásban a Walesi Nemzeti Népegészségügyi Szolgálat megállapítja, 

hogy „a krónikus állapotok nem megfelelő menedzselése elkerülhető sürgősségi kórházi 

felvételeket okozhat... (amelyek) ... megelőzhetők lennének, ha a betegeket helyesen 

menedzselnék... az alap-, közösségi és közbenső ellátási szinteken” (National Public Health 

Service For Wales, 2005). 

 

Az „elkerülhető felvételek” azért fontosak, mert ezek az események befolyásolják a betegek 

és gondozóik életét, valamint a szélesebb értelemben vett egészségügyi rendszert is. A 

krónikus betegségben szenvedők számára a kórházi felvétel nem pusztán a mindennapi élet 

(valamint a gondozók életének) kellemetlen megszakítását jelenti, hanem általános jól-létének 

további hanyatlását is kifejezheti (Chu és mtsai, 2004; Egyesült Királyság DoH, 2004a). 

Valószínű, hogy a kórházi felvételt az alapállapot valamilyen akut súlyosbodása váltja ki. 

Ilyen súlyosbodások ismételt előfordulása hozzájárulhat az állapotromlás felgyorsulásához 

(Chu és mtsai, 2004).  

 

A 2.2 táblázat néhány jelzést ad arról, hogy az „elkerülhető felvételek” milyen hatást 

gyakorolnak az egészségügyi rendszerre. Arra nézve ad becsléseket, hogy hány ápolási napot 

lehetne megtakarítani az Egyesült Királyság hét NHS-trösztjénél, ha az újrafelvételi 

arányszámokat sikerülne az angliai akut ellátást nyújtó trösztök átlagára csökkenteni. 

 

A 2.2 táblázat azt is bemutatja, hogy egyes konkrét tartós betegségek menedzselésének 

jelenlegi orvosi megközelítései milyen messze vannak az ideálistól. Ennek a kudarcnak a 

forrásait – legalábbis részben – a kórházalapú modellektől elválaszthatatlan koncepcionális, 

klinikai és gyakorlati hiányosságokban találjuk meg, amelyek a legutóbbi időkig 



meghatározták a krónikus állapotokban szenvedő betegek klinikai ellátását. Ezek a modellek, 

amelyek a klinikai tünetek kezelésére irányulnak, nagymértékben azt is meghatározták, 

hogyan finanszírozzák, szervezzék és menedzseljék a tartós gondozást igénylő betegek 

számára a szolgáltatásokat (WHO, 2004). 

 

2.1 ábra: Újrafelvételi arányszámok krónikus obstruktív tüdőbetegség esetében négy 

angliai regionális egészséggazdasági körzetben levő háziorvosi praxisok szerint 
 

 
Forrás: NHS Health and Social Care Information System, 2005. 
Megjegyzés: A diagram az újrafelvételi arányszámokat tünteti fel négy angliai regionális egészséggazdasági körzetben levő háziorvosi 

praxisok esetében. Minél nagyobb a konfidencia-intervallum, annál nagyobb az újrafelvételek számának szóródása az egyes alapellátási 

praxisokban. 

 

2.2 táblázat: Becsült ápolási nap megtakarítás hét NHS Trösztnél, egy napra vetítve 
  A vártnál nagyobb 

újrafelvételi rátájú 

sürgősségi 

felvételek %-a 

Lehetséges 

ápolási nap 

megtakarítás 

minden 

sürgősségi 

felvételre (£) 

Ápolási nap 

megtakarítás 

egy napra (£) 

Megtakarítás a 

Trösztök ágyainak 

%-ában, egy napra 

1. Stratégiai 

Egészségügyi 

Hatóság 

1. Tröszt 20 49 956 137 12 

2. Tröszt 25 134 789 369 12 

2. Stratégiai 

Egészségügyi 

Hatóság 

3. Tröszt 17 34 957 95 11 

4. Tröszt 19 27 560 75 10 

5. Tröszt 20 18 787 51 11 

6. Tröszt 21 45 972 125 10 

7. Tröszt 23 67 804 185 14 
Forrás: CCMD et al. 2005. 

 

A tartós gondozási igényű betegségben szenvedők jelentős része számára hozzáférhető 

ellátási módozatokra jellemző az akut ellátástól való nagyfokú függőség, az elsődlegesen 

klinikai orientáció, a reaktív jelleg, az ellátás szétszabdaltsága és szétszórtsága, a személyes 

tapasztalatra helyezett hangsúly hiánya, továbbá a közösségi ellátás és a másodlagos 

megelőzés „maradvány” jellege (Wilson, Buck és Ham, 2005). Igen gyakori, hogy az 

alapellátás tevékenysége véletlenszerű monitorozásra, illetve – a krízis beálltakor – a kórházi 



beutalásra szorítkozik. Ezenfelül, a szolgáltatók mind az akut, mind pedig az alapellátásban 

vagy nem ismerik annak a hozzájárulásnak a potenciális és funkcionális központi jelentőségét, 

amelyet betegeik adhatnak mind a rövid, mind pedig a hosszú lejáratú kimenetelek 

menedzseléséhez és meghatározásához, vagy figyelmen kívül hagyják ezt a jelentőséget 

(Gravel, Legare és Graham, 2006; Lorig, 2002). 

 

Ezek a megállapítások más vizsgálatok (Cretin, Shortell és Keeler, 2004; Wagner és mtsai, 

2001; Singh és Ham, 2006) hasonló eredményeivel együtt jól igazolják, milyen nagy klinikai, 

társadalmi és erőforrás-kihasználási előnyökkel járhat, ha átalakítjuk a tartós gondozási 

igényű krónikus betegségekben szenvedő személyek meglévő ellátási modelljeit (WHO 

2004). Ennek megfelelően a B modell lényege a személyre szabott ellátási terv, amelyet a 

krónikus betegségben szenvedő személlyel együttesen kell kidolgozni. Ez az ellátási terv 

vázolja, mit kell az adott személynek megtennie egészségi állapotának megőrzése vagy 

meghosszabbítása céljából, és leírja azt a támogatást, amelyet többféle szolgáltatási színtér 

nyújt számára az egészségügyi, a szociális szolgáltatásokban és az önkéntes szektorban. 

 

Az ellátás újratervezésének újraelosztási hatásai 

Az ellátásnak a B modellben vázolt elvek szerinti újraszervezéséből eredő lehetséges előnyök 

azonban nem garantálják ennek a modellnek a bevezetését vagy zavartalan megvalósulását. 

Az ellátás újratervezése aláaknázhatja a meglévő kórház helyzetét, az ellátás újratervezését 

pedig kontextusfüggő strukturális tényezők akadályozhatják, vagy előmozdíthatják. Ilyen 

lehet például az alap-, az akut, és a szociális ellátás közötti integráció mértéke, az egyes 

szektorok számára rendelkezésre álló finanszírozás, a kórházigazgatás jellemzői és az orvosi 

személyzet foglalkoztatási státusa. 

 

A helyi kórház rangjáról kialakult képet például kedvezőtlenül befolyásolják az olyan 

szolgáltatási modellek, amelyek egy más helyszínen koncentrálják a magas szinten szakosított 

ellátást. Valószínűleg hasonló folyamat megy végbe akkor is, amikor a szolgáltatási tervek 

csökkentik az adott kórház ágyszámát, áttérés történik az egynapos sebészeti 

beavatkozásokra, rövidül a felvett betegek ápolási ideje, vagy a tartós gondozásra szorulók 

számára nyújtott szolgáltatások áthelyeződnek a kórházból közösségi színtérbe.  

 

Ezeknek a változásoknak a hatása azonban túlterjed azon, ami kizárólag a beruházási tervre 

nézve következik belőlük. Teljesen függetlenül a kórházi épületek helyszínétől, méretétől és 

elrendezésétől, a kórház valamennyi alkalmazottja – valamint a szélesebb közösségben élő 

személyek is – úgy gondolkodnak és beszélnek kórházukról, mint  

 

 a klinikai beutalási/továbbutalási rend elsődleges referenciapontjáról; 

 a szakmai karrier építésének alkalmas színteréről; 

 oktatási és kutatási tevékenység végzésére alkalmas helyszínről; 

 a helyi gazdaság egyik fontos eleméről; 

 a közösségi értékek és elvárások „világítótornyáról”; 

 a közösségi szellem és a magán jótékonykodás demonstrálásának eszközéről. 

 

Ezeknek az „identitásoknak” a jelenléte és mozgósításuk módja nem csupán azoknak a 

szereplőknek a körét mutatja meg, akiknek érdekeltségük lehet a kórház jövőjében, hanem 

egyúttal azokat az intézményesült főbb kérdéseket és mobilizált elfogultságokat is, amelyek a 

kórháznak az ellátás jelenleg létező megközelítésében betöltött központi szerepét 

hangsúlyozzák. 



 

A kórház fontossága a helyszín szerinti gazdasághoz való hozzájáruláson túlmenően abban is 

felismerhető, ahogy a kórház jelképesen kifejezi a közösség szolidaritását, közös azonosságát 

és történelmét. Nem meglepő, hogy az olyan szolgáltatási modellek megítélésében, amelyek 

ágyak megszüntetésével (és ennél fogva a kórház közmegítélésben elfoglalt helyzetének 

romlásával) fenyegetnek, a fő szempont a szélesebb helyi társadalomra gyakorolt negatív 

hatás. A helyi kórházba történő beutalási minták, amelyek a meglévő szolgáltatási vagy 

ellátási modelleken alapulnak, hosszú távon kialakult kommunikációs és befolyásolási 

rendszerek eredményei. Egyúttal fenntartják az erőforrás-elosztás meglévő formáit, nem 

kizárólag az akut és az alapellátás között, hanem az egészségügyi és a szociális ellátás között 

is. Mint korábban tárgyaltuk, a tartós gondozást igénylő betegségek menedzselésének eddigi 

megközelítésében a kórházi ellátásra épülő szemléletet követő orvosok – akik a világot a saját 

terminusaikban nevezik meg, és azok szerint alakítják – akut ellátásra orientált helyzet-

felméréseket végeznek, diagnózisokat állítanak fel, és megoldásokat keresnek. 

 

Nemcsak az igaz, hogy ezek a leírások valószínűleg eltérnek azoktól, amelyeket a közösségi 

gyógyításban, a szociális munkában és a körzeti ápolásban tevékenykedő személyek 

készítenének, hanem az is, hogy minden valószínűség szerint kedveznek az akut ellátás 

érdekeltségeinek és törekvéseinek. Ráadásul, mivel a meglévő ellátási modellek megőrzése 

valószínűleg központi jelentőségű a kórházban tevékenykedő szakorvosok karrier-törekvései 

szempontjából – ahogy azt például az oktatásban és a kutatásban való részvételük jól 

reprezentálja –, ebből következik, hogy az új ellátási modelleket nem csak a hozzáférés, a 

célszerűség, a minőség és a hatékonyság szempontjából értékelik, hanem abból a szempontból 

is, hogy az új modell bevezetése már meglevő dolgok egyes jelentős aspektusait fenyegetheti. 

Hasonló értékelési kritériumok jutnak szerephez az alapellátásban, a közösségi egészségügyi 

ellátásban és a szociális ellátásban, amelyek – még ha „kedvez” is nekik a szolgáltatási 

modell megváltozása – mégis kénytelenek elfogadni bizonyos magatartás- és feladatkör-

változásokat. 

 

Ennek megfelelően a közösségi alapú ellátási modell sikeres megvalósítását (a tartós 

gondozásra szoruló betegek szempontjából) azok a változások határozzák majd meg, 

amelyeket ez a modell a meglévő szakmai ellátási színterek számára tartogat, illetve az a jó 

néhány szakmai határvonal, amelyeket az ilyen átalakítás során át kell törni. Minél 

elkülönültebb és behatároltabb szervezetekként épülnek fel az egyes ellátási színterek (saját 

történettel, felelősségi struktúrával, külön szakmai alapú karrier-struktúrákkal és jövedelem-

áramlásokkal), annál nagyobb mértékben tér majd el hozzáállásuk a problémák 

meghatározása, a lehetséges beavatkozások és szerepmegosztások tekintetében (Birrell, 2006; 

Curry és Suhomlinova, 2006). 

 

A helyi szintű hálózatok korlátai 

A helyi szintű partnerségek és hálózatok létrehozására való törekvés a kéznél levő válasz erre 

a szétszabdaltságra. Az ilyen törekvések azonban többnyire figyelmen kívül hagyják a 

hálózatok alapvető törékenységét, valamint a kialakításukkal és fenntartásukkal kapcsolatos 

bonyodalmakat (Ansell, 2000; Barringer és Harrison, 2000; Kirkpatrick, 1999). A hálózatok 

kialakítására és fenntartására irányuló erőfeszítések gyakran puszta szónoki fogások. Noha 

egyes helyeken sok figyelmet és energiát fordítanak a partnerség és az együttműködés 

jelentőségét magasztaló értekezletekre, új struktúrák és folyamatok kialakítására és 

finomítására, a „talajszinten” érzékelhető eredmények nagyon gyakran minimálisak (Elston és 

Fulop, 2002; Rodriguez és mtsai, 2007). 



 

Az ígéretek és a teljesítmény közötti ilyen szakadék áthidalásáról szóló szakirodalom két 

pólus között csapong: az egyik az eredményes hálózatok viselkedésbeli dimenzióit 

hangsúlyozza, a másik pedig a strukturális előfeltételeket. Az első probléma esetében egyes 

vizsgálatok a szervezetközi hálózatok menedzsereinek kulcsszerepét, valamint azokat a 

készségeket és kompetenciákat helyezik előtérbe, amelyekre ezeknek a menedzsereknek 

szükségük van ahhoz, hogy betöltsék „határfeszegető” szerepeiket (McGuire, 2006; Noble és 

Jones, 2006; Williams, 2002). Más vizsgálatok olyan tényezők jelentőségére mutatnak rá, 

mint a bizalom és a nyílt kommunikáció, a hálózat céljaival és kiterjedtségével kapcsolatos 

konszenzus, a problémák és a stratégiák közös tudatosítása, valamint a szervezeti határokon 

túlnyúló kapcsolatok létrehozására és fenntartására való hajlandóság (Hudson, 1987; Webb, 

1991). 

 

Ez felveti azt a kérdést, hogy a józan ész ilyen attribútumait miért olyan nehéz megvalósítani. 

Az ezzel a kérdéssel foglalkozó szakirodalom zömének magyarázó erejét korlátozza az a 

tendencia, hogy a felszíni tüneteket alapvető okokként kezelik. Például, míg gyakran említik, 

hogy a többi hálózati partner teljesítőképességével és megbízhatóságával kapcsolatos 

bizonytalanság aláássa a bizalmat, nem vizsgálják azoknak a tényezőknek a sorát, amelyek a 

bizonytalanság forrásai lehetnek (Shipilov, Rowley és Aharonson, 2006; Tomlinson, 2005). 

Ennek a hiányosságnak az oka a hálózati tagság alapjában véve kötelező jellegében rejlik, 

továbbá, hogy ez korlátozott mértékben válik elsődleges tényezővé abban, ahogy a hálózati 

partnerek strukturálják, és irányítják a többiekhez fűződő kapcsolataikat. A hálózati tagság 

ellenére a legtöbb hálózati partner számára az őket foglalkoztató szervezet marad az 

elsődleges kötődés. Ők ennélfogva részei maradnak annak az „elfogultság-mobilizációnak”, 

amely mindennapi tevékenységeik lényegét és formáját alkotja, és amely alapvető jelentőségű 

hosszú távú fennmaradásuk szempontjából (Birrell 2006, Currie és Suhomlinova 2006). 

 

Ez azt jelenti, hogy sem a hálózat tagjai, sem pedig azok a szakosított szerveződések, 

amelyekből kikerülnek, nem hajlandók mássá válni, mint amik, vagyis nem hajlandók 

kitörölni azokat a kereteket, tematikákat és sajátos életrendeket, amelyek megkülönböztetik 

őket másoktól. Inkább minden szükségest megtesznek azért, hogy megvédelmezzék saját 

szervezetük meglévő tematikáit, erőforrás-allokációs mintázatait azoktól a veszélyektől, 

amelyek akkor fenyegetnének, ha a többi szakosított szervezet vagy a hálózat érdekeit igazán 

komolyan vennék. Miközben ebbe belefér annak a követelménynek a teljesítése, hogy részt 

vegyenek a hálózatban, az elért eredmények mégis az addigi feladatok lényege szempontjából 

marginális dolgokra fognak korlátozódni (Degeling, 1995; Stern és Green, 2005). 

 

Ezenfelül a hálózati partnerek „anya”-szervezeteinek menedzselési stílusa is befolyásolhatja 

manőverezési terüket. Ha a helyi közreműködők teljesítménye és prioritásai szigorú 

hierarchikus ellenőrzés alá esnek, képességeik korlátozottá válnak, hogy helyi szinten 

kreatívan hozzájáruljanak az együttes munkához (Cowell és Martin, 2003; Krott és 

Hasanagas, 2006). A szakirodalom arra is rámutat, hogy a központ szakmapolitikai tagoltsága 

miképpen csökkenti a helyszíni bázisú hálózatok funkcionalitását. Egyszerűen 

megfogalmazva: az eredményesen összekapcsolódó „helyi-helyi” együttműködés 

hasonlóképpen összekapcsolódó irányítást igényelne a központok esetében is (Downe és 

Martin, 2006; Exworthy és Powell, 2004). Végezetül bizonyított, hogy a tagok anya-

szervezeteiben bekövetkező változások hogyan teszik törékenyebbé a helyi hálózat 

összerendeződését, és ezzel együtt a hálózati partnerek közötti bizalom szintjét. Amint a helyi 

szereplők elkezdenek azzal foglalkozni, hogy az anyaszervezetükben bekövetkezett 

változások hogyan érintik az ő karrierjüket, érthető módon befelé fordulnak, és hálózati 



partnereik kezdhetik törni a fejüket azon, hogy ki fogja teljesíteni a vállalt kötelezettségeket 

(McMurray, 2007). 

 

Más vizsgálatok – reményteljesebb hangnemben – azt szemléltetik, hogyan függ a hálózati 

partnerek közötti bizalom és ennek megfelelően a hálózat stabilitása a stratégiai erőforrások 

megszerzése terén a múltban elért, illetve a jövőben remélhető sikerektől. Az ilyen sikerek 

skálája a forrásszerzéstől kezdve annak a szervezeti környezetnek a keretében működő 

kulcsfontosságú szereplők figyelmének és felhatalmazó támogatásának a megszerzéséig 

terjedhet, amelyektől a hálózat függ (De Wever, Martens és Vandenbempt, 2005). Másfelől 

megközelítve: a jelek szerint a hálózat stabilitása függ attól, mennyire öntötték a hálózati 

partnerek (szerződések útján) szilárd formába, hogy mit várnak egymástól, és hoztak létre 

robusztus szabályozási megoldásokat, amelyeknek alkalmazásával a partnerek felelősségre 

vonhatók (Bryson, Crosby és Stone, 2006; Marchington és Vincent, 2004; Thomson és Perry, 

2006). Ezek a megállapítások arra engednek következtetni, hogy valamely hálózat 

eredményessége nagymértékben azon múlik, mennyire volt képes tagsága intézményesíteni 

mind belső tevékenységét, mind pedig a szponzoráló szervezetektől független létezését. 

A szolgáltatások újratervezésének környezetfüggő tényezői 

Ezeknek a megfontolásoknak a további hatásai világossá válnak, ha összehasonlítjuk, hogyan 

szervezik meg, és finanszírozzák az akut, az alap- és a szociális ellátás szolgáltatásait. Anglia, 

Olaszország, Hollandia, Észak-Írország és Spanyolország egyes régióiban (2.3 táblázat). Ez a 

szakasz nagyban támaszkodik a kísérő esettanulmány-kötet megfelelő fejezeteiben megjelenő 

elemzésekre. 

 

2.3 táblázat: A rendszer leíró jellemzői 
Dimenzió Jellemző Észak-

Írország 

Hollandia Anglia Spanyolország 

(Valencia - 

Alzira-modell) 

Olaszország 

(Toscana) 

Rendszerek 

integrációja 

Az akut, alap- és 

szociális ellátás külön-

külön rendszerként 

működik 

 x x   

Az akut és alapellátás 

egy integrált területi 

rendszer része, a 

szociális ellátás 

különálló 

   x x 

Az akut, alap- és 

szociális ellátás mind 

egy integrált területi 

rendszer részeként 

működik 

x     

Kórház 

vezetése 

Magán, 

nyereségérdekelt 
   x

2
  

Önálló, nem-

nyereségérdekelt, 

jótékonysági 

 x    

Közhasznú társaság 

(Alapítványi Tröszt) 
  x x  

                                                 
2
  Megjegyzés: A magáncég, mely az alap- és másodlagos ellátás szolgáltatásait nyújtja a valenciai 

“Alzira Model” keretein belül, ezt a helyi közigazgatási szerv nevében, fejkvóta alapján teszi: azaz, a 

magánjellegű egészségügyi szolgáltatás a közszolgálati igazgatás ernyője alatt valósul meg.  
 



Köztulajdonban áll, 

területi ellátási 

struktúra részeként 

irányítják 

x     

Kórház-

finanszírozás 

(folyó 

kiadások) 

Tevékenységhez 

igazított 

közfinanszírozás 

területi közigazgatási 

struktúra útján 

x     

Ellátási 

esetfinanszírozás 

közpénzből 

  x  x 

Ellátási 

esetfinanszírozás 

egészségbiztosítótól 

(magán) 

 x    

A beteg közvetlenül 

fizet 
     

(Tételes) fejkvóta    x  

Alapellátás 

finanszírozása 

Fejkvótás rendszer, 

közpénzből 
x  x x x 

Ellátási 

esetfinanszírozás 

közpénzből 

     

Ellátási 

esetfinanszírozás 

egészségbiztosítótól 

(magán) 

 x    

A beteg közvetlenül 

fizet 
     

 

Amint a 2.3 táblázatból látható, az egészségügyi és szociális ellátás Angliában elkülönül 

egymástól. Az ebből eredő szétszabdaltság a jövőben fokozódik majd, mivel a kórházakat 

önálló közhasznú társaságként alakítják újjá, és a nyújtott szolgáltatásnak megfelelően (noha 

az államkincstárból) finanszírozzák („Alapítványi Tröszt” státus és „teljesítmény szerinti 

fizetési rendszer” - „Payment by Results” (PbR)). 

 

Észak-Írországban a közösségi egészségügyi és szociális ellátás ugyanannak a területileg 

tagolt igazgatási struktúrának a része, és a helyi kórházak is ehhez tartoznak. Az ilyen 

megoldás által kínált integrációs lehetőségeket megerősíti az a mód, ahogy az egyes elemeket 

a közpénzekből finanszírozzák. Noha Észak-Írországban a háziorvosi rendelők ezektől az 

elrendezésektől különállónak tekinthetik magukat, az a tény, hogy fejkvótás rendszerben 

közpénzből finanszírozzák őket, meghagy bizonyos eszközöket a, politikai és finanszírozó 

igazgatási szervek számára a praxisok magatartásának befolyásolására. Végül, az ellátás 

alapvető paradigmájának megváltozására utaló jelként Észak-Írország kötelezettséget vállalt 

35 közösségi alapú létesítmény megépítésére, amelyeknek mindegyike 60 000-100 000 főnyi 

lakosságot lát el. Ezek az új létesítmények azonfelül, hogy helyet adnak a közösségi 

egészségügyi és szociális ellátás személyi állományának, helyet adnak háziorvosi rendelőknek 

is, rendelőket bocsátanak kórházban dolgozó szakorvosok rendelkezésére, és helyet adnak 

egyes helyi közösségi szolgáltatásoknak, amelyek az állampolgári tanácsadó irodától a helyi 

könyvtárig terjedhetnek.  

 

Ezzel ellentétben, Hollandiában az alapellátás és a szociális gondozás különálló rendszerként 

működik, mindegyiknek megvan a maga feladatköre, be- és elszámolási kötelezettsége, 

szakmai alapú karrierstruktúrái és finanszírozási mechanizmusai. A szervezeti 



differenciálódás hasonló forrásait találjuk meg az önálló, nem-nyereségérdekelt jótékonysági 

szervezeteknél, amelyek a kórházi ellátás gerincét képezik. Ezenfelül ezeknek a szervezeti 

elkülönüléseknek az ellátásbeli jelentősége növekedni fog, mivel az új, piaci alapú 

finanszírozási megoldások arra ösztönzik az ellátó szervezeteket, hogy vagy hárítsák át a 

költségeket, vagy versenyezzenek más szolgáltatási színterekkel. A hollandiai Sittard-ban 

levő Maasland kórház jó példa arra, milyen feszültségek alakulnak ki az érdekek 

összeegyeztetése során. A tulajdonos (az Orbis Konszern) vállalta a meglévő kórház 

rekonstrukcióját olyan üzleti terv alapján, amely a kórházi környezetben nyújtott ellátási 

folyamatok teljes rendszerbe szervezésén, irányításán alapul (systematization of care 

processes), olyan átalakulással, amelynek alapján magában a kórházban csak a tevékenység 

magját képező „klinikai termékeket” állítják elő. Az olyan részlegeket, mint a diagnosztika, a 

képalkotás és a rehabilitáció, most elkülönült üzleti egységeknek tekintik, amelyek nem 

kizárólag a Maasland kórházat szolgálják ki, hanem a környező területen, körzetben levő 

egész sor potenciális klienst is. Az Orbis Konszern elismeri az akut és az alapellátás közötti 

integráció szükségességét, ezért informatikai programot dolgozott ki, amellyel a holland 

családorvosi praxisok összekapcsolhatók a kórház elektronikus betegnyilvántartásával. A 

jelenlegi szervezeti és pénzügyi környezet azonban útjában áll e cél elérésének. 

 

Ugyanezt az integrált ellátási struktúra létrehozására irányuló, részben megvalósult törekvést 

látjuk az Alzira-modell esetében is, ahogy azt a spanyolországi Valencia autonóm közösség 

megvalósította. Itt egy régen kimondott politikai kötelezettségvállalás van érvényben arra 

nézve, hogy a körülbelül 220 ezer főnyi lakosság számára új fejlesztésként akut ellátást nyújtó 

helyi kórházat építsenek, ami arra késztette a helyi kormányzatot, hogy (állami finanszírozási 

forrás hiányában) magánpályázónak kínálja fel az előkészített kórházi területet. A nyertes 

vállalkozás (az UTE-Ribera) kötelezettséget vállalt egy új kórház felépítésére és 

működtetésére – amelyben a klinikai személyzet alkalmazotti státusban dolgozik – fejkvótás 

forrásképzési rendszer alapján. Az első koncessziós periódus során néhány év alatt 

nyilvánvalóvá vált, hogy az UTE-Ribera nem marad pénzügyileg életképes, amíg az (állami) 

alapellátás, illetve a (magán) kórházi ellátás közötti határok megmaradnak. Az újratárgyalás 

eredményeként ehelyett az egész körzetre kiterjedő egészségügyi ellátó szervezet jött létre, 

amely felöleli mind az alapellátást, mind pedig az akut ágazatokat. Annak érdekében, hogy a 

betegáramlást a Ribera-kórházba irányítsák (összhangban az ellátási útvonalon alapuló 

szolgáltatási modell bevezetésére vállalt kötelezettséggel), az UTE-Ribera azóta lépéseket tett 

az alapellátó centrumok megerősítésére, és (az Orbis Konszernhez hasonlóan) a betegadatok 

elektronikus regisztrálását tette az alap- és a másodlagos ellátó ágazatok közötti fő integráló 

tényezővé. A szociális ellátás azonban kívül maradt az UTE-Ribera feladatkörén, és majd 

csak a jövő fogja megmutatni, hogy a jelenlegi pénzügyi modell életképes marad-e. 

 

Az olaszországi Toscana régióban lezajlott ellátás-átszervezés érdekes ellentétet mutat Észak-

Írországgal. Az olasz Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnál egymást követték az – igazgatási, 

pénzügyi és jogszabályi – reformhullámok az 1990-es évek elejétől. Az eredmény az, hogy 

míg a szabályozási kereteket és standardokat továbbra is a központi kormányzat határozza 

meg, a regionális kormányzatok az egész országban jelentős mértékű autonómiára tettek szert 

a szociális, az alap- és a kórházi ellátás szervezésében. Sok régióban azonban ez a mindent 

lefedő, hagyományos határokat áttörő felelősségvállalás nem eredményezett integrált ellátási 

struktúrát. Ennek több oka van, közülük a legfontosabb a számos közkórháznak 

adományozott, kvázi független tröszti státus; az állami, szociális és magán finanszírozás 

együttese az alap-, a másodlagos és harmadlagos ellátás tekintetében; és a bizonyos mértékű 

közigazgatási és politikai tehetetlenség. Toscana oly módon küzdötte le az áttervezésnek 

ezeket a korlátait, hogy betegközpontú, az egész régióra kiterjedő alaptervet fogadott el az 



alap- és a kórházi ellátás vonatkozásában. A régióra jellemző volt a nagyszámú, kis, elavult 

körzeti kórház, amelyek küzdöttek azért, hogy megfeleljenek a tartós gondozást igénylő 

betegségekkel jelentkező páciensek egyre növekvő számának, és egyre nehezebben tudtak 

magasan képzett gyógyító személyzetet toborozni. Válaszként a toscanai hatóságok radikális 

tervet dolgoztak ki arra, hogy a kórházi erőforrásokat kevesebb centrumba vonják össze, 

csökkentsék az ágyszámot, és bővítsék az alapellátási és a népegészségügyi szolgáltatásokat.  

 

A beruházások és a folyó kiadások fölötti magas fokú állami kontroll segítette Toscana régiót 

abban, hogy megvalósítsa ezt az elképzelést, de talán még fontosabb volt a politikai akarat 

nyilvánvalósága és a vezető klinikusok határozott elköteleződése. Végső soron azonban az 

egészségügyi ellátás reformjának hosszú távú sikere itt a politikai eltökéltségtől függ, amely 

lehet, hogy nem lesz elég hosszú életű ahhoz, hogy megszilárdítsa ezt az új, betegútvonalon 

alapuló ellátási környezetet. Továbbá a szociális szolgáltatók bonyolult együttese továbbra is 

gátolja a valóban integrált egészségügyi ellátás kialakulását, amely képes a krónikus 

betegségekkel összefüggő klinikai és pénzügyi terhelést elviselni. 

 

Ezek az Európa legkülönbözőbb helyeiről származó tapasztalatok arra utalnak, hogy a 

fejezetünk első szakaszaiban vázolt, a tartós gondozásra szoruló betegek ellátására alkalmas 

modellnek a megvalósítására irányuló erőfeszítések nagyobb valószínűséggel lesznek 

sikeresek Észak-Írországban, mint Angliában, Olaszországban, Hollandiában és/vagy 

Spanyolországban. Mint fentebb megállapítottuk, minél elkülönültebb és önállóbb 

szervezetekké válnak az egyes ellátási színterek (például az alap-, az akut, a közösségi és a 

szociális szolgálatok), annál eltérőbbek lesznek az azzal kapcsolatos vélemények, hogy mit 

kell tenni, és ki van a teendők elvégzése szempontjából a legjobb helyzetben és a legjobban 

„felfegyverkezve”. Az így keletkező „ellátási rések” valószínűleg nem szüntethetők meg 

például „jobb kapcsolatépítéssel”. Mivel a tartós ápolást igénylő betegségek kezelésére 

javasolt új ellátási modellek szükségképpen kihívást intéznek az akut, közösségi és szociális 

ellátás eddigi megközelítési módjainak egyoldalúságai ellen, a pusztán adminisztratív 

megoldások (mint például kapcsolati háló létrehozása) ritkán képesek elérni a szükséges 

eredményt. Valószínűbb, hogy a szakpolitikai és finanszírozó szervek megtapasztalják, hogy 

a siker azon múlik, mennyire alakítottak ki olyan új intézményes elrendezéseket és új 

erőforrás-elosztási mintákat (ideértve elsősorban a beruházásokat), amelyek támogatják a 

különböző szolgáltatási színterek közötti integráció szükséges formáit. Az is fontos lesz, hogy 

ezeket a szakpolitikai és finanszírozó szerveket ebben a tekintetben mennyire akadályozzák 

olyan, az egész rendszerre ható tényezők, amelyeknek némelyike (például a piaci alapú 

finanszírozási rendszerek nemrégiben történt bevezetése Angliában és Hollandiában) esetleg 

éppen saját szakpolitikai döntéseik következménye. 

 

Következtetések: következmények az ellátás reformjára irányuló beruházásokra 

vonatkozóan  

A kísérő kötetben szereplő számos esettanulmány, valamint ennek a kötetnek más fejezetei 

azt mutatják, hogy az egészségügyi ellátás előtt álló kihívások egész Európában sok 

szempontból hasonlóak, mégpedig az ellátás nyújtására vonatkozó technikai és elosztási 

hatékonyság, valamint kifejezetten a szolgáltatások minőségének és célszerűségének 

javítására irányuló igények tekintetében. Ez az ismeretanyag is tanúsítja: egyre erősödik 

annak felismerése, miként járultak hozzá a meglévő egészségügyi létesítmények fizikai 

jellemzői az ellátás eddig alkalmazott megközelítési módjainak kialakulásához, amelyek a 

jelenlegi reformprogramok célkeresztjében vannak.  

 



Mint korábban megmutattuk, ezeknek az összefüggéseknek a felismerése nem jelenti azonban 

azt, hogy a múltbeli beruházási stratégiák a kizárólagos forrásai azoknak a problémáknak, 

amelyeket a szakpolitikai és finanszírozó hatóságok megoldani igyekszenek, sem pedig azt, 

hogy egyetlen új stratégia elegendő a problémák megoldására.  

 

Amint ez a fejezet megmutatja, az a mód, ahogy a klinikai munkát eddig végezték, szervezték 

és számba vették az egészségügyi ellátás színterein, közvetlen mellékterméke volt annak a 

kivételezett helyzetnek, amelyben a legutóbbi időkig az orvostudomány egésze és 

konkrétabban a kórház (mint annak egyik színtere) részesült. A tartós gondozást igénylő 

állapotok esetében alkalmazott új ellátási modelleket jellemző közösségi alapú ellátási formák 

nem olyasmik, amiket a már meglévőkhöz hozzá lehetne illeszteni. Mint korábban 

bemutattuk, eredményes megvalósításuk nem pusztán a meglévő orvos-központú és kórház-

dominanciájú megközelítési módok felváltását igényli, hanem azt is, hogy a kórházhoz 

kötődő klinikusok és menedzserek ismerjék el ennek a lépésnek a kívánatosságát. 

Hasonlóképpen fontos lesz olyan alternatív struktúrák és folyamatok kialakítása, amelyek – az 

alap-, a közösségi és a szociális ellátás közötti határok ledöntésével – előmozdítják a 

szolgáltatási szintek integrációját ezek között a mindeddig nagyon is szétszabdalt színterek 

között. Továbbá ezeknek az erőfeszítéseknek a sikere nagymértékben függ majd attól, hogy 

más frontokon működő szakpolitikák adnak-e ösztönzőket az ellátás szétszabdaltságát 

fenntartó jelenlegi tendenciák meghaladásához, vagy éppen ellenkezőleg, még inkább 

megerősítik ezeket a határokat. Ennek megfelelően, noha az alap- és a közösségi ellátási 

színterek kiemelt jellegének és a rájuk szánt tőke mértékének a növekedése segíti a tartós 

gondozásra szoruló betegeknek szóló közösségi alapú szolgáltatási modellek kialakulását, ez 

önmagában nem lesz elégséges. 
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3. fejezet 

Az egészségügyi ellátókapacitás tervezése: kinek a felelőssége? 

Stephanie Ettelt, Marti McKee, Ellen Nolte, Nicholas Mays, Sarah Thomson 

Bevezetés 

A legtöbb iparosodott országban az a felfogás alakult ki, hogy a közpénzből finanszírozott 

egészségügyi ellátásnak klinikailag eredményes szolgáltatások átfogó körét kell biztosítania, 

ki kell terjednie az egész lakosságra, továbbá törekednie kell az ellátás minőségére, 

méltányosságára és a reagálóképességére irányuló standardok folyamatos fejlesztésére. 

Vannak különbségek az országok között abban, hogy milyen módon kívánják elérni ezeket a 

célokat, és kinek legyen ez a feladata. A részletek eltérnek ugyan, de széleskörű egyetértés 

van abban, hogy olyan mechanizmusok szükségesek, amelyek képesek az egészségügyi 

létesítményeket a fenti célok elérésének megfelelően fejleszteni. 

Ez a fejezet az egészségügyi ellátókapacitás tervezésének azon megoldásait írja le, amelyek 

kilenc iparosodott országban működnek, ezek közül hét európai, kettő pedig (Kanada és Új-

Zéland) Európán kívüli. Vizsgálatunk körébe tartoznak olyan országok, amelyek alkotmányos 

jellegüknél fogva szövetségi államok (például Németország), illetve olyanok, amelyek 

osztatlan egységet képeznek (például Anglia). Vannak köztük olyanok, amelyek különböző 

szinteken, vagy egyáltalán nem tervezik az egészségügyi ellátást. Nem törekszünk teljességre, 

mégis fejezetünk széles körű áttekintést ad azokról a megközelítési módokról, amelyeket 

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában alkalmaznak. Megfelelő esetekben támaszkodunk 

más országokból – és különösen a KKE-országokból – származó adatokra is. 

A fejezet szükségképpen lényegileg leíró jellegű. Az egyik legfontosabb levonható tanulság 

az, hogy további kutatásokkal kell feltárni, vajon jobbak-e bizonyos megközelítési módok 

másoknál. Az ilyen kutatások hiánya annak az általánosabb kudarcnak a jellemzője, miszerint 

nem sikerült tanulságokat levonnunk az európai egészségügyi ellátás sokféleségéből. 

Valóban szükséges-e a tervezés? 

Míg – mint korábban megállapítottuk – szinte valamennyi iparosodott országban működik 

valamilyen mechanizmus az egészségügyi ellátó kapacitás tervezésére, a tervezés 

támogatottsága nem egyforma mértékű az egészségpolitikát vizsgálók körében. A tervezés 

kritikája lényegében arra a meggyőződésre alapozza érvelését, hogy a tervezők, akik esetleg 

igen távol állnak az ellátás tényleges szolgáltatásának színhelyeitől, nem tudják az 

egészségügyi ellátás piacáról érkező jelzéseket felismerni és azokra választ adni. Ennek 

következtében – esetleg több évre kiterjedő – terveik nem képesek kellően alkalmazkodni a 

kialakulóban levő szükségletekhez. Legtisztább formájában ez a felfogás tulajdonképpen a 

piacra bízná az egészségügyi ellátó intézmények szervezését, így azok, amelyek képesek 

megfelelni a szükségleteknek, növekedhetnek, azok viszont, amelyek erre nem alkalmasak, 

eltűnnének a színtérről. 

Az ezzel szembeszálló érvelés négy fő megfontoláson alapul. Az első az, hogy az 

egészségügyben igen nagyfokú az információs aszimmetria. A beteg talán tudja, hogy beteg, 

de lehet, hogy nem tudja, hogy miért. Az orvos tudhatja, miért beteg a páciens, de talán 



semmit sem tud azokról a hasonló panaszokkal küzdő személyekről, akik nem keresik fel 

orvosukat. Lehetséges, hogy az orvos azt is tudja, mit tehet a betegért, de nem tudja, hogyan 

lehet összerendezni azoknak az ellátásoknak a bonyolult hálózatát, amelyet másoktól kérhet, 

beleértve adott esetben egy sor különböző szakembert és terapeutát. Különösen vonatkozik ez 

a ritka betegségekre, amelyeket egy-egy orvos esetleg csak néhányszor lát egész szakmai 

pályafutása alatt, de amelyek együttesen jelentős, és sokszor igen specifikus igényeket 

támasztanak az egészségügyi ellátórendszerrel szemben. 

Az információs aszimmetriából eredő kihívásokat tovább nehezíti a korszerű egészségügyi 

ellátás fokozódó komplexitása. A modern kórháztól azt várjuk, hogy problémák széles 

körével küzdő betegeket lásson el, ennek a feladatnak a teljesítéséhez szükséges 

szolgáltatások pedig gyakran szoros kölcsönhatásban állnak egymással. Nyilvánvaló, hogy az 

intenzív újszülött-ellátó egység értéke csekély, ha nem tartozik hozzá szülészeti egység. Más 

összefüggések azonban talán kevésbé nyilvánvalók. Jól lehet ezt szemléltetni egy súlyos 

baleset példáján, amikor egy közúti balesetben megsérült család ortopédiai, plasztikai, alhasi 

és szemészeti sebészek, aneszteziológusok, mikrobiológusok és hematológusok szakértelmét 

igényli, továbbá egy sor szakápolót és paramedikális személyzetet. Az információs 

aszimmetria és a komplex beavatkozások szükségessége, mely együttesen sok különböző 

szereplőt mozgósít, azt jelenti, hogy a piaci jelzések nagymértékben meggyengülnek, és 

nagyon valószínű, hogy megfelelő tervezési mechanizmus hiányában nem hoznak optimális 

eredményt. 

Ebből a szemszögből tekintve a tervezés előnyei jól láthatók Franciaországban, ahol az 

úgynevezett „regionális kórházi ügynökségek” – olyan rendszerben működve, amelyben 

kiterjedt magánszolgáltatás is folyik a közintézményekkel párhuzamosan – új szakosított 

központokat hoztak létre két komplex állapot, a HIV/AIDS és a daganatos megbetegedések 

kezelésére (McKee és Healy, 2002b). Ezek az előnyök ugyanígy nyilvánvalók, ha 

egybevetjük az angliai Trent régióban kialakult intenzív újszülött-ellátás (itt az ellátás számos 

kis kórházban folyik) eredményeit az Ausztráliában, Victoria államban elért eredményekkel, 

ahol az ellátás tervezése egyetlen egységbe koncentrálta ezeket az ellátásokat. Trent régióban 

az intenzív ellátó egységekbe felvett csecsemők körében a halálozás kétszer akkora volt, mint 

Victoria államban (az esély-arány (OR) 2,09, a 95%-os konfidencia-intervallum 1,37-3,19 

(Pearson és mtsai, 1997)). 

A második megfontolás az, hogy beavatkozás hiányában a piac lefölözése következik be. Az 

egyéni szolgáltató, ha saját belátásukra hagyják őket, oly módon igyekeznek maximalizálni 

bevételeiket és minimalizálni a bizonytalanságot, hogy a legkevésbé bonyolult eseteket 

kezelik. Ez nyilvánvaló, ha szembeállítjuk egymással az egyes országokban működő 

magánellátóknak azt a hajlandóságát, hogy belépjenek az alacsony kockázatú betegek nem 

sürgősségi sebészeti ellátásának piacára (vagy az olyan betegségmenedzselési programok 

piacára, amelyben leggyakrabban csak egy rendellenességgel küzdő betegek fordulnak elő), 

azzal a vonakodással, amit az olyan betegek ellátásával kapcsolatban tanúsítanak, ahol 

bonyolult és megjósolhatatlan szükségletek merülnek fel, mint amilyenek például a jelentős 

genetikai rendellenességek vagy a többszörös társbetegségek. Beavatkozás hiányában nehéz 

bármiféle ellátást – és különösképpen megfelelően integrált ellátást – biztosítani a betegek 

utóbbi csoportjai számára (Nolte és McKee, 2008). A ”lefölözés„ azokat a betegeket is 

kizárhatja, akik egyéb szempontból tekinthetők ”nehéz esetnek„. Így például több évszázadon 

keresztül és jóval azelőtt, hogy az államok átfogó egészségügyi ellátó rendszereket hoztak 

volna létre, a (gyakran városi vagy települési szintű) hatóságok szervezték az ellátást a 

mentális rendellenességekben szenvedő betegek számára, akiknek a szükségleteit a piac nem 



elégítette volna ki. Napjainkban hasonló megfontolások lehetnek érvényesek a migránsokra, 

különösen akkor, ha nyelvi és kulturális eltérések megnehezítik az ellátást (McKee 2008). 

Még azokban az országokban is, amelyikben működik egyetemes egészségügyi ellátás, a 

migránsok szükségleteit figyelembe vevő tervezés hiánya azt jelentette, hogy ellátásuk olyan 

csoportok által nyújtott szolgáltatásoktól vált függővé, mint amilyen a Médecins sans 

Frontières. 

A harmadik megfontolás az ellátók által indukált kereslet létezése. Számos közepes 

jövedelmű országban, ahol a tervezési mechanizmusok kezdetlegesek, vagy kirekesztik az 

egészségügyi ellátás számos jelentős elemét, a létesítményekbe történő beruházás fő 

hajtóereje gyakran a befektetés pénzügyi megtérülésének maximalizálása, függetlenül az 

ellátás megfelelő vagy célszerű voltától. Az ilyen rendszerekre a magas műszaki színvonalú 

diagnosztikai berendezések (például az MRI szkennerek) nagy sűrűsége jellemző, más 

alapvető szükségletek viszont kielégítetlenül maradnak (Hutubessy, Hanvoravongchai és 

Edejer, 2002). Az ilyen berendezések túlzottan nagy száma erőteljes ösztönzést teremt 

szükségtelen alkalmazásukra. Ily módon a nem tervezett méhnyakrák-ellenőrzés kapcsán 

Németországban, – ahol a „szűrés” alkalomszerű, és nincs berendelési és visszahívási 

rendszer – az átlagos német nők életében akár 50 vizsgálat is történhet, míg Finnországban 

mindössze hét (Zatonski, személyes közlés). Mégis, Finnországban a méhnyak-daganatok 

okozta halálozási arányszám fele a németországi értéknek (WHO EURO, 2008). 

Mindez egyes országokban a fejlett technika beszerzésének szabályozásához vezetett, amit 

néha a „Szükségletigazolás” rendszerének neveznek. Azokban az amerikai államokban, 

amelyekben ilyen rendszerek működnek, a daganatos betegek ellátása kevesebb kórházba 

koncentrálódik (Short, Aloia és Ho, 2008). Ez a megközelítés felismeri annak jelentőségét a 

bizonyítékok fényében, hogy a nagyobb betegvolument ellátó kórházak számos gyakori 

daganatos megbetegedés-típus esetében jobb eredményeket érnek el. Hasonlóképpen, a 

szívkoszorúér bypass műtétről kimutatták, hogy a túlélés magasabb az Egyesült Államoknak 

azokban az államaiban, amelyekben ilyen rendszerek működnek (Vaughan-Sarrazin és mtsai, 

2008), noha egyes újabb keletű adatok arra utalnak, hogy ez a különbség most már 

csökkenőben van egy sor egyéb intézkedés bevezetését követően, amely redukálta a csekély 

volumenű ellátók számát (DiSesa és mtsai, 2006). 

Végül, az egészségügyi ellátás egész rendszerében hosszú időbeli elcsúszások fordulnak elő. 

Ha ma döntünk a kiképzendő egészségügyi szakemberek számának növeléséről, eredmény 

csak sok év elteltével mutatkozik. Egy évtizedre vagy még hosszabb időre lehet szükség egy 

új kórház megépítésére vonatkozó döntés meghozatalától a kórház tényleges megnyitásáig. 

Ha megvárjuk, amíg a piaci jelzések egyértelművé válnak, esetleg túl késő lesz a 

beavatkozáshoz. 

Mindent egybevetve ezek a tényezők adnak magyarázatot arra, miért létezik minden 

iparosodott országban valamilyen formában tervezés az egészségügyi ellátórendszerre 

vonatkozóan, noha ezeknek a tervezési rendszereknek a kiterjedtsége és természete igen eltérő 

lehet. 

Hol történjen a tervezés, és ki tervezzen? 

Az egészségügyi ellátásnak igen különböző állapotokban szenvedő emberek szükségleteit kell 

kielégítenie; ezek közül némelyek gyakoriak, mások viszont rendkívül ritkák. Magától 

értetődik, hogy a gyakori állapotokra vonatkozó ellátás tervezését csekély népességű 



területekre vonatkoztatva el lehet végezni. Így például nem ésszerűtlen az alapellátó 

létesítmények térbeli eloszlását mondjuk 300 000 fős lakosságra megtervezni, viszont a 

genetikai rendellenességek ellátását sokkal célszerűbb 10 milliós vagy még nagyobb 

lakosságra tervezni. Tisztán elméleti szempontból meg lehetne szerkeszteni egy olyan 

grafikont, amely valamely rendellenesség gyakoriságának és a tervezés szempontjából 

optimális népességszámnak az összefüggését mutatja be. 

Így azonban figyelmen kívül maradnának a földrajzi és politikai realitások. A kis országoknak 

is tervezniük kell a ritka állapotok ellátását, még akkor is, ha lakosságuk körében talán csak 

néhány eset fordul elő évente (és a tervezés ebben az esetben ahhoz a döntéshez is vezethet, 

hogy az ilyen ellátást külföldön célszerű végezni, olyan központokban, amelyekben az 

esetterhelés elegendő ahhoz, hogy a kellő tapasztalat és ennek megfelelően a minőség 

biztosítható legyen). Az egészségügyi ellátásra vonatkozó döntés helyszíne gyakran 

alkalmazkodik a közigazgatási határokhoz, melyeket egészen más megfontolásokból 

alakítottak ki. 

Bár hagyományosan három – országos, regionális és települési – szintre szokták sorolni a 

közigazgatási szervezeteket, az európai országok összehasonlítása mégis nehéz kérdés az 

érintett területek rendkívül eltérő jellege miatt. Megint csak Németország esetét véve, a 

tartományok lakossága 1 milliótól (Saar-vidék) 18 millióig (Észak-Rajna-Vesztfália) 

terjedhet. Az országok közötti összehasonlítást tovább bonyolítják a döntéshozatali hatalom 

különböző szintjei, hiszen egyes államokban a döntéshozási jogkörök centralizáltak, míg 

mások föderációk, sőt esetleg (például Svájc) konföderációk. Még bonyolultabb a helyzet az 

Egyesült Királyságban, ahol a skót kormányzat és az észak-írországi nemzetgyűlés nagyobb 

hatáskörrel rendelkezik, mint a walesi nemzetgyűlés, és ahol az angliai egészségügyi ellátásra 

vonatkozó jogszabályokat a westminsteri parlament skót, walesi és észak-ír képviselői, 

valamint az angol képviselők együtt döntik el. 

Figyelembe véve ezt a bonyolultságot, szükségünk van némi leegyszerűsítésre ahhoz, hogy 

akár csak hozzákezdjünk a meglévő rendszerek leírásához. Ebben a fejezetben a „regionális 

hatóság” kifejezés felöleli a szövetségi államokban működő regionális vagy tartományi 

kormányzatokat, valamint a regionális vagy körzeti egészségügyi hatóságokat (vagyis „nem-

bennfentes” (at arm’s lenght) testületeket, főleg kinevezett tagokkal). A ”régió„ nagyon 

különböző földrajzi területeknek felelhet meg, ilyenek például a kanadai és német szövetségi 

tartományok, a dán megyék és az új-zélandi egészségügyi körzetek. „Helyi hatóság” az 

egészségügyi ellátás alacsonyabb szintű szervezéséért felelős testület, amely megint csak 

eltérő – és különböző nagyságú lakosság ellátásáért felelős – egységeket jelöl. A 3.1 táblázat 

áttekintést ad a regionális és helyi egészségügyi kormányzat szintjeiről a kilenc országban. 

3.1 táblázat. Az egészségügyi ellátó kapacitás tervezésének szintjei kilenc országban 

Ország Regionális hatóságok Helyi hatóságok 

Kanada Tartományi/területi kormányzat Regionális egészségügyi hatóság (ahol van ilyen) 

Dánia Regionális tanácsok Települési tanácsok 

Anglia Stratégiai egészségügyi hatóságok Alapellátó trösztök 

Finnország Kórházkerületi tanácsok és végrehajtó 

testületek 

Települési tanácsok 

Franciaország Regionális kórházi ügynökségek - 

Németország Tartományi kormányok Körzeti, városi és települési tanácsok (ha van 

szerepük a tervezésben) 

Olaszország Regionális kormányok Helyi egészségügyi egységek 

Hollandia Regionális kórházszövetségek (akut - 



ellátás) 

Új-Zéland Körzeti kórházi tanácsok Alapellátó szervezetek 

Mivel nincsenek empirikus bizonyítékaink arra nézve, hogy melyik tervezési szint az 

optimális, a legtöbb, amit tehetünk az, hogy leírjuk az egyes országokban kialakult 

megoldásokat. Az ebben a fejezetben vizsgált országok közül (kizártuk a kisebb európai 

országokat, amelyek közül sok szükségképpen országos szintű tervezést valósít meg) a 

legtöbbjük az egészségügyi ellátó kapacitás tervezését a regionális szintre helyezi. Néhol a 

helyi (települési) hatóságok is fontos szerepet játszanak, például Dániában és Finnországban 

(3.2. táblázat). 

A regionális, illetve lokális tervezési egységek egybeeshetnek a regionális, helyi politikai 

struktúrákkal, de ez nem szükségszerű. Egyes országok olyan regionális-lokális (választott 

és/vagy kinevezett) testületeket hoztak létre, amelyek kizárólag az egészségügyi ellátásért 

felelősek (például a kórházkörzeti tanácsok Finnországban, a regionális kórházi ügynökségek 

Franciaországban, az SHA-k és alapellátási trösztök (PCT-k) Angliában, valamint a körzeti 

egészségügyi tanácsok Új-Zélandon). A pontos elrendezés valamennyi esetben az adott 

országban fennálló politikai decentralizáció természetéből ered, amiben szerepet játszhat a 

hatásköröknek választott testületekre történő átruházása; a dekoncentráció, a központi 

kormányzat regionális ágazatainak kialakításával vagy para-állami szervezetekhez (például 

biztosítókra és ellátói egyesülésekre) történő delegálással.  

Hollandia jó példa az olyan országra, amely nagymértékben liberalizálta a kapacitástervezést 

az egészségügyi ágazatban. A központi kormányzat felelős az átfogó egészségügyi 

rendszerért, közvetlenül azonban nem vesz részt az egészségügyi ellátás tervezésében, és a 

megfelelő tartományi és helyi szinteknek sincs benne szerepük. A 2006. évi egészségügyi 

reformot követően az akut ellátás tervezését a regionális kórházi egyesülésekhez telepítették 

(amelyek együttműködnek az egészségbiztosítókkal), kormányzati jóváhagyástól téve 

függővé. A központi tervezés fokozatos megszűnése, amely Hollandiában az 1980-as évek óta 

tart, olyan politikai légkört tükröz, amely a szabályozott piaci erők működését részesíti 

előnyben a központi irányításhoz képest. 

3.2. táblázat: A kapacitástervezésért viselt elsődleges felelősség 

Kanada A tervezés a tartományok/területek feladata, amit egyes esetekben nemzeti irányelvek 

szabályoznak, a helyi hatóságok is részt vesznek ebben 

Dánia A megyék és települések autonóm módon tervezik az egészségügyi ellátás különböző területeit, 

némi központi felügyelettel 

Anglia A központi kormány által irányított és a helyi hatóságok részvételével folyó nemzeti és 

regionális tervezés 

Finnország A tervezés a települési önkormányzatok és a (települések által létrehozott) kórházi körzetek 

feladata 

Franciaország A regionális kórházi ügynökségek tervezik a kórházi ellátást, központilag meghatározott keretek 

között, egyeztetve regionális érdekcsoportokkal 

Németország A tartományi kormányok tervezik a kórházi ellátást, nemzeti és regionális jogszabályi keretben, 

egyeztetve a helyi érdekcsoportokkal 

Olaszország A regionális kormányok tervezik az egészségügyi (főleg a kórházi) ellátást, a nemzeti 

egészségügyi terv alapján 

Hollandia Regionális ellátói szervezetek tervezik az akut kórházi ellátást (de jóváhagyást kell kérniük a 

központi kormánytól) 

Új-Zéland A tervezés feladata megoszlik a központi kormány és a körzeti egészségügyi vezetőségek között 



Úgy tűnik, hogy a nem-állami szervezetek tervezésben történő részvételének mértéke szintén 

más szempontok alapján hozott döntéseket tükröz. Az ellátást végzők egyesületeinek aktív 

részvétele a tervezési folyamatban Franciaországra és Németországra is jellemző, tehát két 

olyan országra, amelyekben erős a korporatív hagyomány. A lakosságnak és más érdekelt 

feleknek (például az egészségügyi szakmáknak) a részvétele – rendszerint konzultáció útján – 

Angliában, Olaszországban és Új-Zélandon a tervezési folyamat szerves részét alkotja, noha 

Angliában a legutóbbi időkben szüntettek meg olyan régóta fennálló, jogszabály alapján 

működő szervezeteket, amelyeknek feladatuk volt, hogy a lakosság kapjon beleszólási 

lehetőséget az ellátás elrendezésébe. Dániában és Finnországban a tervezésben való 

társadalmi részvétel elsősorban a megyei és települési vezetőségek választott tagjainak 

képviselete útján történik. 

Hol történjen tehát a tervezés, és ki tervezzen? A válasz nyilvánvalóan úgy szól, hogy „attól 

függ.” Alapvető szempont a kormányzat jellege az adott országban és különösen az a mérték, 

amennyire az egészségügyi ellátást központi irányítási körben tartották meg, illetve a régiók 

hatáskörébe utalták. A centralizáció-decentralizáció mértéke pedig az ország méretétől függ, 

bár egyes országok tapasztalata – például Angliáé és Dániáé – azt mutatja, hogy ez a 

közigazgatási reformok következtében is változhat. Általában a legtöbb nagy országban 

decentralizálták a felelősséget a regionális egységek valamilyen formájára. Ahol a felelősség 

kisebb független egységek illetékességébe kerül – mint például a finnek esetén a települési 

önkormányzatokéba –, jól látható a regionális társulások képződésének tendenciája. Ezekben 

a megoldásokban azonban kell valamilyen mértékű rugalmasságnak lennie, és még az olyan 

országokban is, ahol mélyreható decentralizálás ment végbe, gyakran bizonyul szükségesnek, 

hogy a regionális testületek együttműködjenek a leginkább szakosodott ellátások tervezése 

során, ahol csak egyetlen vagy kisszámú létesítményre van szüksége az egész országnak. 

Stratégiai és operatív tervezés 

Elméletileg a tervezés két különböző funkcióhoz társul: a stratégiai és az operatív tervezéshez 

(Figueras, 1993). A stratégiai tervezés körébe tartozik az egészségügyi rendszer alapvető 

struktúráinak kidolgozása, alapelveinek és általános irányvonalainak meghatározása. 

Stratégiai tervezést leggyakrabban az egészségügyi rendszer legfelső szintű irányító hatóságai 

végeznek, mint például az országos egészségügyi minisztériumok (Anglia, Franciaország, 

Olaszország, Új-Zéland) vagy – decentralizált rendszerekben – a megfelelő regionális vagy 

lokális szint (tartományi/területi, kormányzatok és regionális egészségügyi hatóságok 

Kanadában, szövetségi államok Németországban (csak a kórházi ellátás vonatkozásában)) 

(lásd 3.3 táblázat). Ezzel szemben csak korlátozott mértékű központi stratégiai tervezés folyik 

Dániában és Finnországban, mert itt a tervezést a regionális és helyi hatóságokhoz utalták. Az 

alacsonyabb szintű közigazgatási szervek stratégiai tervezésbe történő bevonását 

nagymértékben megszabja az ilyen szervek autonómiájának és döntéshozatali jogköreinek 

szintje. 

3.3 táblázat: A tervezés típusai, illetve az egészségügyi tervek funkciói 
Ország Nemzeti 

terv(ek) 

Regionális 

terv(ek) 

Helyi terv(ek) Kapcsolat a tervezési 

szintek között 

Kanada - stratégiai stratégiai és operatív vertikális integráció 

Dánia - operatív operatív összehangolt, de különálló 

tervek 

Anglia stratégiai stratégiai és 

operatív 

operatív, némi helyi 

stratégiával 

vertikális integráció 

Finnország - operatív operatív nincs integráció 



Franciaország stratégiai stratégiai és 

operatív 

- vertikális integráció 

Németország - stratégiai és 

operatív 

- nincs integráció 

Olaszország stratégiai stratégiai és 

operatív 

- vertikális integráció 

Hollandia - nincs adat - - 

Új-Zéland stratégiai stratégiai és 

operatív 

- vertikális integráció 

Az operatív tervezésnek az a feladata, hogy a stratégiai tervet tevékenységekké fogalmazza át, 

amelyek kiterjedhetnek az egészségügyi ellátásban szerepet játszó műveletek egész sorára, 

beleértve a költségvetési keretek és erőforrások elosztását, az ellátás szervezését, a személyi 

állományról, a létesítményekről és a berendezésekről való gondoskodást. Ezt a funkciót 

többnyire a regionális hatóságok látják el, de szerephez juthatnak benne a helyi hatóságok is 

(mint például Kanadában a regionális egészségügyi hatóságok; Dániában és Finnországban a 

települési önkormányzatok; Angliában az alapellátási trösztök (PCT-k)). 

Kulcsfontosságú szempont, hogy a stratégiai és az operatív tervek milyen mértékben kerülnek 

integrálásra. Néhány ország kifejezetten ennek elérésére hozott létre mechanizmusokat, de 

tiszteletben tartva a különböző politikai hatásköröket valamennyi közigazgatási vagy politikai 

szinten. Egyes esetekben az országos egészségügyi tervek előírják, hogy a regionális 

hatóságok által készített egészségügyi tervek különböző mértékben illeszkedjenek a nemzeti 

stratégiákhoz (vertikális integráció). Ez a helyzet Angliában, Franciaországban, 

Olaszországban (3.1. szövegdoboz), valamint Új-Zélandon és Kanadában, ahol a regionális 

egészségügyi hatóságoknak a tartományi, területi kormányzatok által kidolgozott 

egészségügyi terveket kell alkalmazniuk, és megvalósítaniuk. 

Dániában a rendszeren belüli különböző szintek felelősek az egészségügyi ellátás különböző 

szektoraiért, oly módon, hogy a régiók tervezik az egészségügyi ellátás legtöbb területét, 

viszont a települési önkormányzatok feladata a preventív orvoslás, az egészségfejlesztés és a 

(nem kórházi bázisú) rehabilitáció tervezése. 

3.1 szövegdoboz: A tervezés vertikális integrációja Olaszországban 

Olaszországban az egészségügyi ellátás tervezéséért viselt felelősség megoszlik a központi 
kormány és a régiók között. Az Egészségügyi Minisztérium határozza meg az alapvető 
kereteket, és hároméves nemzeti egészségügyi tervet dolgoz ki. A terv meghatározza a 
nemzeti egészségügyi stratégiát, beleértve az egészségügyi ellátás célkitűzéseit és 
teljesítménymutatóit. Országosan határozzák meg, és rendszeres időszakonként korszerűsítik 
azt az ellátáscsomagot, amelyet az ország valamennyi lakosa számára biztosítani kell (Livelli 
Essenziali di Assistenza) (France és Taroni, 2005). A regionális egészségügyi igazgatóságok 
részt vesznek a nemzeti stratégiák és tervek kidolgozásában. Ha azonban a nemzeti 
egészségügyi terv elnyerte végső alakját, akkor onnantól kezdve kötelező érvényű a regionális 
egészségügyi hatóságokra nézve, és megvalósításukat a római Egészségügyi Minisztérium 
felügyeli. 

A regionális egészségügyi igazgatóságok ezután lebontják a nemzeti tervet regionális 
tervekre. A nemzeti keretek között meghatározott határokon belül a régiók az ellátást saját 
szükségleteiknek megfelelően szervezik, és maguk határozzák meg célkitűzéseiket, feltéve, 
hogy ezek megfelelnek a nemzeti tervben kitűzött céloknak. Nem minden nemzeti célkitűzés 
kötelező; ajánlatos, hogy a regionális egészségügyi szervek azokat a célokat fogadják el, 
amelyek jól illeszkednek regionális szükségleteikhez és helyi politikai cselekvési terveikhez 



(France és Taroni, 2000), ami jól szemlélteti a központi célmeghatározás óriási feladatát vagy 

kihívását egy nagymértékben decentralizált egészségügyi rendszerben. 

(3.1 szövegdoboz vége) 

Milyen létesítményekre terjedjen ki a terv? 

Az általunk vizsgált legtöbb országban a kórházi kapacitástervezés kiterjed minden olyan 

kórházra, amely szerződést vagy megállapodást kötött a (rendszerint) regionális egészségügyi 

hatósággal. Jóllehet a megállapodások és szerződések természete és hatóköre eltérő – 

tükrözve a megközelítési módok sokféleségét –, általában tartalmaznak valamilyen formájú 

megállapodást a finanszírozásról és a szolgáltatás vagy az ellátás feltételeiről (néha 

volumenéről), ezáltal is kapcsolatot teremtve a közpénzek allokálása és a regionális 

egészségügyi tervek megvalósítása között. 

A tervezés valamennyi országban elsősorban a kórházakra összpontosul. A regionális vagy 

nemzeti szintű tervezést csak Dánia, Anglia, Új-Zéland és bizonyos mértékig Finnország 

esetében látunk a járóbeteg-ellátás (ambulatory care) területén (3.4 táblázat). 

Különbözőek az országok azt a mértéket tekintve, amelyben a tervezés kiterjed mind a köz-

szférában működő, mind pedig a magánellátókra (akár nyereségérdekeltek az utóbbiak, akár 

nem), elsősorban (noha nem mindig) annak megfelelően, hogy a magánellátók teljesítik-e a 

közületi vagy állami rendszer alapján történő térítés feltételeit. Ily módon a kórházi és 

egészségügyi tervek Kanadában, Franciaországban, Németországban és Olaszországban 

kiterjednek mind a köz-, mind pedig a magánkórházakra, míg Dániában, Angliában, 

Finnországban és Új-Zélandon a tervezés elsősorban a közszféra létesítményeire vonatkozik. 

Anglia esetében a helyzet változik, ahogy egyre több magánellátó lép be a piacra, és őket is be 

kell vonni a kapacitás-tervezésbe. 

3.4 táblázat: A tervezés hatóköre és a lefedett ágazatok 

Ország Hatókör és lefedett ágazatok 

Kanada A (köz- és magán) kórházi ellátás tervezése, nincs tervezés a járóbeteg-

ellátásban 

Dánia Az ellátás valamennyi területének tervezése, beleértve a magánpraxisban 

végzett járóbeteg-ellátást  és a közkórházi ellátást 

Anglia Az NHS keretében végzett kórházi és járóbeteg-ellátás tervezése 

Finnország A közkórházakban végzett ellátás tervezése; bizonyos mértékű tervezés az 

önálló praxisban végzett járóbeteg-ellátásban 

Franciaország Csak a kórházi ellátás tervezése (köz- és magánkórházak) 

Németország Csak a kórházi ellátás tervezése (köz- és magánkórházak) 

Olaszország Csak a kórházi ellátás tervezése (köz- és magánkórházak) 

Hollandia Az (akut) kórházi ellátás korlátozott tervezése 

Új-Zéland A közszférában végzett kórházi ellátás és a magánpraxisban végzett 

járóbeteg-ellátás tervezése 
Megjegyzés: NHS – az angliai Nemzeti Egészségügyi Szolgálat 

Az integrált terveknek nem pusztán az állami-magán összetételt kell figyelembe venniük. 

Egyes országokban az egészségügyi létesítményekért viselt felelősség széles körben szóródik 

a közszférán belül is (Gaál 2004). Egy példa erre Magyarország, ahol a megyei 

önkormányzatok tulajdonában vannak nagy, sokszakmás megyei kórházak, amelyek 



másodlagos és harmadlagos szintű fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátást végeznek, miközben 

települési önkormányzatok tulajdonában járóbeteg-rendelők, egy-egy szakágra specializált 

gondozók és néhány sokszakmás kórház van. Néhány minisztériumnak is vannak kórházai, 

ideértve az egészségügyi, honvédelmi, igazságügyi és belügyminisztériumot. Az 

oktatókórházak tulajdonosa az Oktatásügyi Minisztérium. Általános egyetértés van abban, 

hogy jelentős átalakítás szükséges, habár ebben sok szereplő érdekelt, és ez megnehezíti az 

átalakulás megvalósítását; a helyzetet tovább bonyolítja az egészségügyi ellátás 

finanszírozásában szükséges változásokkal kapcsolatos folyamatos nézeteltérés. Hasonló a 

helyzet Közép-Európa más országaiban is (Rokosová és mtsai, 2005). A Nyugat-Európában 

végbement kórház-átalakítások vizsgálata arra az eredményre vezetett, hogy az ilyen 

átalakítás ott a legnehezebb, ahol a létesítmények tulajdonlása nagymértékben szóródik 

(Healy és McKee, 2002). 

Nyilvánvalóan erős érveket lehet felhozni amellett, hogy az egész rendszer szemszögéből 

végezzük a tervezést, bár ennek lehetőségei nyilvánvalóan függnek az érvényben lévő 

szabályozási normáktól. Különösen erős érvek szólnak amellett, hogy az ellátás egész 

spektrumát vonjuk be a tervezésbe, a járóbeteg-ellátástól a magas szinten szakosított ellátásig. 

A kórházak szerepének megváltozása, amelynek következtében számos eddig 

hagyományosan kórházi bázisú ellátást most már járóbeteg-ellátó intézményekben nyújtanak, 

azt jelenti, hogy a kórházakra szorítkozó tervek hatóköre egyre korlátozottabb lesz. 

Mit kell tervezni? 

A kórháztervezésnek számos dimenziója van, ideértve a következőket: a meglévő 

létesítményekre és új fejlesztésekre fordítandó beruházások tervezése; a nagy költségű 

berendezések és technológiák (mint például MRI-szkennerek) beruházásának tervezése; az 

ellátás nyújtása; végül pedig az emberi és pénzügyi erőforrások elosztása. 

A legtöbb országban tervezik a kórházak számát és a kórházi létesítményekbe történő 

beruházásra felhasználható keretösszeget, továbbá a nagy költségű berendezésekbe való 

beruházást. Jelentős eltéréseket tapasztalunk azonban a tervezés hatókörét és részletességét 

illetően. Egyes tervek csak a létesítmények számát és földrajzi helyét állapítják meg, 

elsősorban a meglévő struktúrák alapján. Jó példa erre a bolgár nemzeti egészségügyi térkép, 

amely olyan időben készült, amikor a beruházásra felhasználható pénzeszközök korlátozottak 

és esetleges jellegűek voltak. Ez csak az alapot vázolta fel a jövőbeli tervek számára 

(Georgieva és mtsai, 2007). Mások sokkal tovább viszik a tervezést, részletesen meghatározva 

a szakellátó részlegek számát és elrendezését, valamint az adott területen belüli földrajzi 

eloszlását. Hagyományosan az ágykapacitás számít a tervezés kedvelt egységének. 

Finnország, Olaszország és Új-Zéland éppúgy, mint Kanada legtöbb tartománya, illetve 

territóriuma és a legtöbb németországi szövetségi állam továbbra is az ágykapacitást 

alkalmazza kiemelt jelentőségű egységként a kórházi ellátás szakágazati alapon történő 

tervezésében. Anglia és Franciaország viszont éppen ezzel ellentétben, az utóbbi időkben tért 

el ettől a megközelítési módtól, azáltal, hogy az ágykapacitást az ellátás volumenével és 

bizonyos egészségügyi ellátó szektorokban végzett tevékenységekkel helyettesítette. 

Ez helyes irányú fejlődés, tekintettel arra, hogy a kórházi ágyszámnak mint az egészségügyi 

ellátó kapacitás mérőszámának a relevanciája csökkenőben van. Abban az esetben is fontos 

ez, amikor nemzetközi összehasonlításokba bocsátkozunk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy 

a közölt adatok tartalma jelentős mértékben eltér egymástól (McKee, 2004). 



A tervezés legtöbb jelenlegi megközelítésének egyik figyelemreméltó sajátossága, hogy 

inkább struktúrákon (amelyeket tipikus esetben a fekvőbeteg-ellátó ágyak számával, vagy 

berendezések – például a szkennerek - számával fejeznek ki), nem pedig a klinikai 

folyamatokon alapulnak. Ritka kivétel ez alól Észak-Írország esete, ahogy a kísérő 

esettanulmány-kötetben olvasható. Itt az „Integrált klinikai értékelési és kezelési szolgálat” 

(ICATS) nevű kezdeményezés keretén belül újratervezték az ellátásokhoz való hozzáférés 

útját, kezdve a betegúttal. Ez a szolgálat annak biztosítására törekszik, hogy a betegeket a 

legcélszerűbb lépéseken keresztül irányítsák tovább az ellátási útvonalon, amelyben az 

ellátásokat sokféle alap-, közösségi és másodlagos ellátási környezetben dolgozó integrált, 

multidiszciplináris egészségügyi szakemberekből álló teamek végzik. Ahol lehetséges, abban 

az esetben, ha a betegeknek kórházi szakorvost kell felkeresniük, először elvégzik az összes 

szükséges diagnosztikai vizsgálatot. 

3.1 ábra: Az egészségügyi ellátás infrastruktúrája Észak-Írországban 

 

Ez a megközelítési mód (lásd 3.1 ábra) figyelembe veszi a népesség eloszlását Észak-

Írországban, amely a Belfast környéki városiasodott területre koncentrálódik, míg a tartomány 

nyugati része ritkán lakott. A rendszer egyetlen regionális akut kórházat irányoz elő, amely 

átfogó szakorvosi ellátást nyújt Észak-Írország 1,7 millió lakosának. Az akut kórházak 150 



000-300 000 lakost látnak el, rendelkeznek sürgősségi részlegekkel, akut belgyógyászati és 

sebészeti ellátással, gyermekellátással és diagnosztikai berendezésekkel. A helyi kórházak, 

amelyek kb. 100 000 lakost fednek le, járóbeteg-sebészeti és diagnosztikai, sürgős (de nem 

sürgősségi) ellátást és rehabilitációs létesítményeket biztosítanak. Az egészségügyi centrumok 

a kezelési és diagnosztikai ellátások kibővített körét nyújtják.  

Hasonló megközelítési módot választottak Észtországban, noha ez a kórházakra szorítkozik. 

A nemrégiben függetlenné vált Észtország kormánya 1991-ben százhúsz kórházat örökölt, 

köztük sok elavult létesítményt. Egy sor átszervezés és összeolvadás eredményeként ez a 

szám ötvenre csökkent, és a folyamat a 2003. évi Kórházi hálózatfejlesztési terv értelmében 

tovább halad. A terv a komplexitás különböző szintjei szerint törekszik hierarchiába rendezni 

a kórházakat. A regionális kórházak a fővárosban (Tallinn) és Tartu egyetemi városban 

lesznek, míg a többi nagyobb települést a központi kórházak szolgálják ki, amelyeket a kisebb 

településeken levő általános és helyi kórházak támogatnak. Az országot bizonyos számú 

ellátási területre osztották, és a kórházak helyszínét úgy választották meg, hogy akut ellátás 

mindenki számára hozzáférhető legyen 70 km-es távolságon, illetve 60 percnyi autóúton belül 

(Koppel és mtsai, 2008). 

A beruházások tervezése 

A kórházi infrastruktúrára fordított nagy beruházásokat rendszerint az operatív eljárásoktól, 

sőt az operatív költségvetésektől is (ha vannak ilyenek) elkülönítve szabályozzák, és tervezik. 

Dániában, Finnországban, Németországban és Olaszországban az új kórházfejlesztési és a 

nagyszabású átszervezési projekteket regionális szinten finanszírozzák, és tervezik, vagyis a 

megyei tanácsok (ez átkerül a régiókhoz), a kórházi körzetek, a németországi szövetségi 

tartományok minisztériumai, illetve a regionális egészségügyi hivatalok által. 

Franciaországban (3.2 szövegdoboz) és Új-Zélandon (3.3 szövegdoboz) a kórházi terveket 

regionális szinten alakítják ki, de a nemzeti keretek figyelembevételével. A legtöbb országban 

a regionális és (néha) nemzeti hatóságok is részt vesznek a nagyobb beruházások 

finanszírozásában, és ily módon felelősek az adófizetőkkel és egyéb érdekeltekkel szemben. 

Másféle megközelítési módot választottak Hollandiában, ahol a kórház-fejlesztéseket és 

beruházásokat teljes egészükben magánúton finanszírozzák, meghagyva a finanszírozás 

felelősségét elsősorban az ellátónak. Más országokban is nyilvánvaló a magánfinanszírozási 

források jelentőségének növekedése; Kanadában a kórházi beruházásokat gyakran az egyes 

kórházakhoz kapcsolódó jótékonysági alapítványok támogatják. 

A tőke- és beruházás-tervezés eljárásai országonként jelentősen eltérők. Számos ország más 

mechanizmust alkalmaz a hosszú, illetve a rövid távú beruházás-tervezésre. Finnországban 

például az akár tíz évig terjedő időtartamra szóló hosszú távú beruházásokat a kórházi 

körzetek tervezik, és felügyelik, míg a rövid távú (rendszerint kisebb) beruházásokat 

rendszerint az alkörzetek javasolják, noha ezek is függnek a kórházi körzet jóváhagyásától. 

Az egészségügyi munkaerő tervezése 

Jóllehet a legtöbb ország szabályozza az orvosi szakmába való bejutás lehetőségét, és 

szabályozza az orvostanhallgatók számát, mégis egyre erősödik az a felismerés, hogy ez 

feltehetően nem lesz elegendő az egészségügyi ellátást végző munkaerő előtt álló jövőbeli 

kihívások megválaszolására. A munkaerő-tervezés szükségességét mind keresleti, mind pedig 

kínálati oldali fejlemények befolyásolják, ideértve a népesség elöregedését, az egészségügyi 

ellátással szembeni igények növekedését, a munkaerő növekvő mobilitását és (ugyanakkor) 



elöregedését, valamint a szakképzettség-összetétel és a képzési követelmények változásait. A 

probléma megoldására tett némely erőfeszítések ellenére azonban egyelőre kevés ország 

vállalkozott az egészségügyi munkaerőnek vagy legalábbis egyes szektorainak rendszeres 

tervezésére (ilyen például Kanada). 

3.2 szövegdoboz: A tevékenységi volumenek tervezése Franciaországban 

Franciaországban a regionális kórházi hatóságok dolgozzák ki a regionális egészségügyi 
terveket (Schéma régional d’organisation sanitaire, SROS) az Egészségügyi Minisztériummal 
és egyéb regionális szereplőkkel konzultálva, mint amilyenek például az egészségügyi 
szakmák regionális képviseletei, a köz- és magánkórházi föderációk, a betegképviseletek és 
politikusok (République Francaise, 2005). A regionális egészségügyi tervek a kórháztervezés 
elsődleges eszközei. Ezek a tervek határozzák meg a létesítmények számát ellátási 
területenként minden régióban és alrégióban, mint például általános belgyógyászat, sebészet, 
szülészeti ellátás, intenzív és sürgősségi ellátás és számos más szakma. Ezek határozzák 
meg egyúttal a nagy költségű műszaki felszerelés (például az MRI-szkennerek) mennyiségét. 
Egyes szolgáltatástípusok esetében az SROS határozza meg az adott régióban végzendő 
tevékenységek volumenét is. Ezek a volumenek sokféle egységre vonatkozhatnak, ideértve a 
kezelendő betegek számát, az elhelyezési lehetőségek számát, a kórházi tartózkodási napok 
számát, az elvégzett eljárásokat és felvételeket (ARHIF, 2006). A kórházi kapacitás 
volumeneinek tervezése révén Franciaország módosította azt a korábbi tervezési módszerét, 
amelynek megfelelően az ágykapacitást tervezték azzal a céllal, hogy megkíséreljék 
megoldani a kórházi ellátás kapacitás-fölöslegének egyes régiókban jelentkező problémáit. 

 

3.3 szövegdoboz: Beruházás-tervezés Új-Zélandon 

Új-Zélandon a tervezési funkció megoszlik a központi kormányzat és a 21 körzeti 
egészségügyi tanács között. Az egészségügyi ellátás tervezése a jogszabályi keretekbe 
ágyazottan történik, amely meghatározza a körzeti egészségügyi tanácsok felelősségre 
vonhatóságát, arra kötelezve őket egyebek mellett, hogy 5 éves stratégiai egészségügyi 
terveket, éves szándéknyilatkozatokat, éves operatív terveket és rendszeres havi, illetve 
negyedéves jelentéseket készítsenek. 

A körzeti egészségügyi tanácsoknak egészségügyi infrastruktúra finanszírozási tervet és 
stratégiai eszközmenedzselési tervet is készíteniük kell annak biztosítására, hogy a 
beruházási döntésekhez rendelkezésre álljanak a szükséges információk (Egészségügyi 
Minisztérium 2003). Az állóeszköz-kezelési terveket rendszeresen kell frissíteni, és évente 
meg kell küldeni a Wellingtonban működő Egészségügyi Minisztériumnak. Az Egészségügyi 
Minisztérium által kidolgozott országos beruházási terv vázolja az egészségügyi szektor állami 
elemének hosszú távú beruházási szükségleteit 10 éves időszakra. A körzeti egészségügyi 
tanácsok beruházásaihoz az Egészségügyi és a Kincstárügyi Minisztérium jóváhagyása 
szükséges, ha a beruházás meghaladja a 10 millió új-zélandi dollár (kb. 5,3 millió euró) 
küszöbértéket vagy a körzeti egészségügyi tanács teljes állóeszközértékének 20%-át, ha a 
beruházáshoz szükség van a korona (kormány) méltányossági támogatására, vagy ha 
érintheti a körzeti egészségügyi tanácsok teljesítményét. 

A változó környezet  

Mint az előző szakaszokban szemléltettük, az egészségügyi ellátás tervezésének bármely 

megközelítési módja jelentős mértékben tükrözi az egészségügyi rendszer intézményi, 

jogszabályi és szabályozási kereteit, ahogy ezeket a szélesebb értelemben vett politikai, 

szociális, gazdasági és kulturális rendszer meghatározza. Ennek következtében a tervezés 

folyamatait és megközelítési módjait gyakran befolyásolják olyan változások, amelyeknek 



szándékaikat tekintve kevés közük van az egészségügyhöz. Például a dán közigazgatási 

rendszer 2007. évi reformja összevonta a megyéket, nagyobb régiókat alakított ki, és 

újraosztotta az egészségügyi ellátásért viselt felelősséget a régiók és a települések között. 

Ennek jelentős következményei lettek a kapacitástervezés megközelítési módjára nézve. 

Az egészségügyben végbemenő igazgatási decentralizálás a másik olyan fejlemény, amely 

érinti az egészségügy tervezését. Így például Olaszországban a régiók megszervezése a 

tervezésért viselt felelősség nagyobb részét a központtól a nagyobb régiókra helyezte át (lásd 

10. fejezet, szerzője Watson és Agger). Hasonlóképpen, Franciaországban a kórházi ellátás 

tervezésének és szervezésének feladatkörét a központi Egészségügyi Minisztériumtól 

áthelyezték a regionális hatóságokhoz (Sandier, Paris és Polton, 2004). A francia kormány 

azonban megőrzött bizonyos mértékű átfogó irányító szerepet. 

Ezzel szemben egyes olyan országok, amelyekben erős a decentralizálás hagyománya, a 

központi kormányzat beavatkozásának fölerősödését tapasztalják a regionális és helyi 

ügyekben. Például Dániában vannak arra vonatkozó tervek, hogy erősítsék a központi 

kormányzat felügyeleti szerepét az egészségügyi ellátás tervezésében és szolgáltatásában, a 

Nemzeti Egészségügyi Tanács elnevezésű kormányszervezet útján. Finnországban a központi 

kormány egyre nagyobb mértékű befolyást gyakorol a helyi egészségügyi döntéshozásra 

„pántlikázott” költségvetés és a települési önkormányzatok által megvalósítandó konkrét 

projektek finanszírozása révén. A központi beavatkozás erősítésére vonatkozó törekvés ebben 

a két országban azt tükrözi, hogy egyre fokozódik az egészségügyi ellátásban mutatkozó 

regionális egyenlőtlenségek felismerése, és hogy az egyenlőtlenségek (politikailag) egyre 

kevésbé fogadhatók el (melyet a média is elősegít, például a várakozási idők tekintetében). 

Finnországban arról is vita bontakozott ki, hogy a már működő „Szociális jólét és 

egészségügyi célkitűzések és operatív terv”-et mint központi kormányzati eszköz szerepét 

meg kell-e erősíteni. 

Az egészségügyben végrehajtott reformok – beleértve a szervezeti változásokat is – szintén 

érinthetik a tervezést. A Homogén Betegségcsoportoknak (HBCs) mint kórház-finanszírozási 

eszköznek a bevezetése Németországban például várhatóan befolyásolja a tartományoknak a 

kórház-tervezéshez való hozzáállását (Mueller és Offermann, 2004). Az egészségügyi ellátás 

új formái, mint például a magánellátók bevonása a túlnyomórészt állami alapellátási szektorba 

megbízások útján további fejlődéshez vezethet a tervezés módszereit illetően, ahogyan 

például Finnország esete mutatja. 

A Hollandiában 2006-ban végrehajtott egészségbiztosítási reform átalakította az ellátói 

látképet azáltal, hogy bevezette az egyéni szerződéseket a magán egészségbiztosítók és az 

ellátók között. Ha bebizonyosodik, hogy ez a dinamika befolyásolja az ellátáshoz való 

hozzáférést, feltételezhető, hogy a holland szabályozó szervek talán fontolóra veszik a 

tervezés újbóli bevezetését mint az ellátásokhoz való hozzáférés biztosításának eszközét. A 

piacokkal és versennyel folytatott kísérletezés után a tervezéshez való visszatérés látható Új-

Zéland esetében, ahol egészségügyi terveket és tervezési kereteket vezettek ismét be, miután 

az 1990-es években eltörölték azokat. 

Ezek a példák jól mutatják, milyen feladatok elé állítja a kormányokat a méltányos, 

gazdaságilag megengedhető és hozzáférhető egészségügyi ellátás biztosításáért viselt 

felelősségnek, illetve olyan irányzatoknak az összebékítése, mint amilyen a decentralizáció, a 

piaci verseny és a pluralizmus, amely utóbbiak célja a reagálóképesség és a hatékonyság 

fokozása. A tervezés (vagy egyes szektorokban, illetve országokban a nem-tervezés) 



megközelítési módjainak sokfélesége jól szemlélteti, milyen nehéz egyensúlyba hozni 

egyrészt a helyi, regionális és központi döntéshozást, másrészt pedig az ellátók közötti 

versenyt és szabályozást. 

A tervezés a gyakorlatban 

Ennek a fejezetnek a nagyobbik része a tervezés intézményes kereteit írja le, de hogy mit 

jelent ténylegesen a tervezés, azt már nem fejti ki. Sajnálatos módon nem létezik egy egyszerű 

megközelítési mód az egészségügyi ellátási kapacitás-tervezésére. Az ellátás tervezése – 

éppúgy, mint a társadalmat érintő bármely más tevékenység – olyan, amelyhez mind 

technikai, mind pedig politikai jártasságok szükségesek. A technikai jártasságok közé tartozik 

a demográfiai és epidemiológiai szakértelem, mert csak ez teszi lehetővé a népesség jövőbeni 

számának és összetételének, illetve a várható egészségügyi szükségleteknek az előrejelzését. 

Idetartoznak az egészségügyi ellátás kutatásához szükséges jártasságok, amelyek révén 

bepillantást nyerhetünk az ellátás változó mintázataiba. Számos országban, például Angliában 

a horizont kifürkészésére hivatott intézmények alakulnak ki. Feladatuk éppen az, hogy előre 

jelezzék mindazokat a jövőbeli fejleményeket, amelyek befolyásolhatják az egészségügyi 

ellátást nyújtásának módjait, bár ezek az intézmények rendszerint csak a nagy költségekkel 

járó innovációkra korlátozzák figyelmüket. Hollandiában már 1983-ban létrehozták a Jövőbeli 

Egészségügyi Forgatókönyvek Kormányzati Bizottságát (Abel-Smith és mtsai, 1995). Ezt az 

általános megközelítési módot gyakran kevésbé formalizált eszközökkel ugyan, de számos 

országban alkalmazták a daganatos megbetegedések okozta sajátos kihívásoknak való 

megfelelésre. Olyan mechanizmusok kerültek kidolgozásra, amelyek a különböző ellátókat 

regionális hálózatokká kapcsolják össze, hogy ily módon biztosítani lehessen a betegség korai 

felismerését és a megfelelő intézménybe történő gyors beutalást. Jelenleg számos európai 

országban a kutatók a gyermekgyógyászati ellátás jövőjére vonatkozó forgatókönyvek egész 

sorát tárják fel, vagyis egy olyan szakágét, amelynek természete számottevő mértékben 

megváltozott. A régebben oly gyakori fertőző megbetegedések visszaszorulása szinte 

kiürítette az általános kórházak egykor túlzsúfolt kórtermeit, most viszont az ellátásnak 

egyesítenie kell magában a krónikus rendellenességekben (beleértve a fejlődési nehézségeket 

is) szenvedő gyermekek közösségi ellátását a genetikai rendellenességekben és daganatos 

megbetegedésekben szenvedő gyermekek magas szinten szakosodott ellátásával. 

Lengyelország jó példát ad a sürgősségi ellátás átszervezésnek tervezésére (Kuszewski és 

Gericke, 2005). 

Szükség van a földrajzi és modellezés területén is szakértelemre (Trye és mtsai, 2002). 

Különösen fontos ez annak megértéséhez, miként befolyásolja a létesítmények áthelyezése az 

utazási mintázatokat. Ez pedig olyan dolog, amelynek fontossága egyre növekszik, tekintettel 

arra, hogy csökkenteni kell az egészségügyi szektor „CO2 –lábnyomát”. Számos országban 

sajnos ezek a jártasságok nem állnak megfelelő mértékben rendelkezésre az egészségügyben. 

Noha vannak másoktól átvehető példák, amelyekre támaszkodni lehet, mégpedig nem 

kizárólag Nyugat-Európából, hanem némely korábbi szovjet országból is (Ensor és 

Thompson, 1999; Street és Haycock, 1999). Adatokra is szükség van, amelyek – a korszerű 

információs rendszerek által kínált óriási lehetőségek ellenére – gyakran elérhetetlenek 

maradnak. 

A politikai jártasság iránti szükséglet nyilvánvaló az egészségügyi ellátás átszervezésével 

gyakran együtt járó látványos lakossági aggodalmakból (McKee és Healy, 2002a). Mint 

leírjuk ebben a kötetben, a kórház sokkal több, mint egyszerűen olyan helyszín, ahol 

betegeket kezelnek. A kórháznak szimbolikus funkciója is van, megléte vagy hiánya jelentős 



mértékben befolyásolhatja a helyi gazdaságot. Minden változás elkerülhetetlenül sok 

érdekeltet érint, közülük egyesek nyertesek, mások pedig vesztesek lesznek. A kihívás az, 

hogy maximalizáljuk az előnyöket, és minimalizáljuk a veszteségeket, ugyanakkor pedig 

tegyünk lépéseket annak biztosítására, hogy az érintettek megértsék, miért van szükség a 

változásra (feltéve, hogy valóban szükség van rá). Fontos az is, hogy törekedjünk arra, hogy a 

lakosságot és a többi érdekelt felet bevonjuk a tervezési munkába, és mindezt olyan korai 

szakaszban, amennyire csak lehetséges. 

Mégis – függetlenül attól, mennyire szakképzett a tervezést végző munkacsoport – a fő 

tanulság, amely a jelen kötet számos fejezetéből kibontakozik, úgy fogalmazható meg, hogy a 

rugalmasságot be kell építeni a tervekbe. Egyszerűen túl sok előre nem ismerhető paraméter 

létezik (McKee 2006). Az egyik újabb keletű példa a Nyugat-Európa felé irányuló migráció a 

2004-ben az EU-hoz csatlakozott országokból, ami egyrészt leapasztotta az egészségügyi 

munkaerő-állományt a származási országokban, részlegesen megoldotta viszont a munkaerő-

hiány problémáját a célországokban. Minthogy az átköltözők jelentős része a 

legtermékenyebb éveiben van, ez a fejlemény segítheti megfordítani a születési 

arányszámoknak a hanyatlását, ami egyes nyugat-európai országokban hosszú ideje 

tapasztalható, mely szintén megmenthet egyes szülészeti egységeket a tervezett bezárástól. 

Folytonosan visszatérő téma ebben az egész kötetben a rugalmasságnak a jelentősége, melyet 

szem előtt kell tartani a struktúrák tervezésénél. Meg kell tudnunk határozni a kórház azon 

részeit, amelyeket a változás a legnagyobb valószínűséggel befolyásolhat, továbbá biztosítani 

kell, hogy a szükséges változások a lehető legkönnyebben mehessenek végbe. Egy másik 

kérdés a változás hatásainak a monitorozása. Ebben az összefüggésben számos példa van az 

egészségügyi ellátás olyan tervszerű átalakítására, amely nem érte el a kitűzött célt (McKee, 

2004; Barrett és mtsai, 2005). 

Van azonban számos olyan terület, ahol a jövő valamivel nagyobb biztonsággal előre 

jelezhető. Mindenütt megmutatkoznak a hosszú távú trendek a dohányzással összefüggő 

halálozási arányszámok terén, amiből levonhatók a megfelelő következtetések a mellkasi 

sebészet és az onkológiai ellátás biztosítása szempontjából. Ezek tükrözik az egyéneknek 3-4 

évtizeddel korábbi, dohányzásról, vagy annak elutasításáról szóló döntéseit (Shkolnikov és 

mtsai, 1999). Nincs semmi okunk a folytonosság hirtelen megszakadását feltételezni. Más 

esetekben a jövőt csak valószínűségekkel tudjuk kifejezni. Korunkbeli példa az influenza-

világjárvány. Noha gyakorlatilag bizonyos, hogy valamikor fel fog lépni, nem lehet 

megjósolni, hogy mikor. Így tehát figyelembe véve azokat a súlyos következményeket, 

amelyekkel egy ilyen pandémia az egészségügyi rendszerre nézve jár, fontos, hogy legyenek 

előkészített terveink, amelyeket azután rendszeresen frissítünk (Mounier-Jack és Coker, 2006) 

Következtetések 

Ez a fejezet az egészségügyi ellátás kapacitás-tervezésének a megoldásait írta le, kilenc 

iparosodott ország példáját véve figyelembe. Leírásunkból az az egyik legfontosabb tanulság, 

hogy az egészségügyi ellátás tervezéséhez való hozzáállás nagymértékben tükrözi az 

egészségügyi rendszer intézményi, jogszabályi és szabályozási kereteit, ahogy azokat a 

szóban forgó ország szélesebb értelemben vett politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális 

rendszere meghatározza. Erős elméleti szempontok - és egyre több gyakorlati érv is - amellett 

szól, hogy célszerű létrehozni az egészségügyi létesítmények kapacitásának és elrendezésének 

tervezésére alkalmas mechanizmusokat. Ezek az érvek egyre erősebbé válnak az ellátás 

összetettségének fokozódása fényében. Az ilyen mechanizmusok természete függ az érintett 

ország közigazgatási és földrajzi jellemzőitől, mégpedig oly módon, hogy az egészségügyi 



tervezés helyszínét rendszerint a politikai centralizáció vagy decentralizáció mértéke szabja 

meg. 

Egy ideális világban azt a szintet, amelyen a tervezésnek végbe kell mennie, a vizsgált 

betegségek vagy állapotok gyakorisága szabná meg. Nyilvánvaló, hogy a gyakori állapotok 

esetére szóló ellátás tervezése kis területi egységekben történhet, viszont a különösen ritka 

állapotok országos (sőt egyes rendellenesség esetében akár európai) szintet igényelnek. 

Minthogy a tervezési döntéseket az ideális állapot helyett a közigazgatás kialakult rendszere 

határozza meg, ebből az következik, hogy fontos a jó kapcsolat a tervezés különböző szintjei 

között. 

A tervek hatóköre igen különböző, egyesek kiterjednek az állami és a magán ellátásra, a 

kórházi-, illetve a járóbeteg-ágazatra, mások viszont sokkal szűkebb körre szorítkoznak. Ez is 

rendszerint a történelmileg kialakult megoldásokat tükrözi. Erős érvek szólnak azonban 

amellett, hogy az egész rendszerre kiterjedő megközelítési módot célszerű alkalmazni, noha 

ennek lehetősége függ az egészségügyi rendszertől. 

A meglévő tervek gyakran a struktúrákra – és különösképpen azokra, melyek könnyen 

számba vehetők, mint például a kórházi ágyak – összpontosítják a figyelmet. Csakhogy ezek 

egyre inkább elavult indikátorai az egészségügyi ellátási kapacitásnak. Egyre erősödő 

tendencia mutatkozik meg arra, hogy a betegutak köré szerveződjön a tervezés, számos 

esetben meghatározott összetett rendellenességekre (tipikusan a daganatos betegségekre) 

vonatkozóan. Azonban néhány esetben, mint például Észak-Írországban ez a megközelítési 

mód az egész rendszerre kiterjed. Továbbá az egészségügyi ellátás tervezésének fel kellene 

ismernie, hogy a terveket folyamatosan át kell tekinteni, felül kell vizsgálni, és módosítani 

szükséges azokat a körülmények változásának megfelelően. 
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4. fejezet 

Koncepciótervezés: a megfelelő beruházás 
Knut Samset, Barrie Dowdeswell 

Bevezetés 

Kiindulópontunk ebben a fejezetben az a jól látható nehézség, amellyel a kormányoknak kell 

megküzdeniük az olyan hosszú távú beruházási projektek kidolgozása során, amelyek 

lehetővé teszik, hogy az egészségügyi létesítmények teljes élettartama folyamán eredményes 

legyen az ellátás. Ebben a fejezetben az egyes projektek életciklusa során szerephez jutó 

stratégiai és taktikai megfontolásokat és döntéseket vizsgáljuk, és megtárgyaljuk, hogyan 

javítható a beruházások stratégiai teljesítménye az állami beruházási projekteket megelőző 

fázisban, tehát az induló szakaszban alkalmazott irányítási rendszer révén, az Egyesült 

Királyság, és Norvégia példája alapján.  

Gyakran kerülnek az újságok főcímeire sikertelen kórházi projektekről szóló hírek. Különösen 

akkor történik ilyesmi, amikor a költség meghaladja az előirányzatot, vagy amikor a projekt 

megvalósulása számottevő mértékben késik. Ezek a problémák azonban a projekt 

sikerességének csak nagyon korlátozott és kiérleletlen mérőszámai. Ha szélesebb 

perspektívából ítéljük meg, az a projekt nevezhető sikeresnek, amely jelentős mértékben 

hozzájárul elfogadott céljainak megvalósításához. Ezenkívül az is szükséges, hogy még a 

legrosszabb esetben is csak jelentéktelen negatív, nem szándékolt hatásokat váltson ki, céljai 

álljanak összhangban a társadalom szükségleteivel és prioritásaival, és valóban állítsa elő a 

szándékolt hosszú távú hasznokat. Ezeket a követelményeket először az Egyesült Államok 

által finanszírozott nemzetközi fejlesztési projektekre vonatkozóan fogalmazta meg az USA 

Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) 1960-ban, és ezekhez csatlakozott a továbbiakban 

az Egyesült Nemzetek Szervezete, a nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet (OECD) és az Európai Bizottság. A követelmények öt olyan sikerkritériumot 

sorolnak fel, amelyeket a projektnek meg kell valósítania: hatékonyság, eredményesség, 

relevancia, hatás és fenntarthatóság. Kemény követelmények ezek, amelyek jóval 

meghaladják a médiában rendszerint megtárgyalt kérdéseket, sőt azokat is, amelyeket az 

egészségügyi tervezők és döntéshozók feltesznek. A hatékonyság mérőszámai csak az egyik 

oldalát válaszolják meg annak a kérdésnek, hogy a projekt valóban sikeresen megvalósította-e 

célját. Számos példánk van olyan projektekre, amelyek magas pontszámot értek el a 

hatékonyság terén, de a későbbiekben eredmény és hasznosság szempontjából 

katasztrofálisnak bizonyultak. Számos projekt viszont megbukik a hatékonysági vizsgán, 

mégis rendkívül sikeresnek mutatkozik mind rövid, mind pedig hosszú távon. 

Taktikai és stratégiai teljesítmény 

A projektek sikerének értékelése szempontjából döntő fontosságú a taktikai és a stratégiai 

teljesítmény közötti megkülönböztetés. A taktikai megfontolások rendszerint a „pillanat” 

kritériumain alapulnak – például az a feltételezett képesség, hogy a projekt megvalósít 

bizonyos rövid távú teljesítménycélt, politikailag inspirált új építési programok vagy olyan 

kompromisszumos ügylet, amely valamennyi érdekeltet a program mellé állít –, azonban 

mindezek a taktikai szempontok nagy valószínűséggel rövidéletűnek bizonyulnak, ha a 

legtöbb egészségügyi épület egész életciklusával állítjuk szembe. Ide tartozik a projekteknek 

az a gyakran kikiáltott sikere, ami egyszerűen azon alapul, hogy „költségvetésen és határidőn 



belül elkészült”. A stratégiai teljesítmény sokkal fontosabb, de a stratégiai sikeresség csak 

bizonyos idő után könyvelhető el, amikor bebizonyosodik, hogy az építmény fenntartható 

hatásokkal bír, releváns és eredményes marad egész élettartama alatt. 

Ritka az olyan projekt, amely mind az öt kritérium szerint, mind taktikai, mind pedig 

stratégiai értelemben sikeres. A projektek taktikai teljesítménye arra vonatkozik, hogyan 

irányítják a projektet a kivitelezés behatárolt időszaka folyamán, amikor már a tervek 

elkészültek, és a kivitelezést elfogadták. Ez lényegében projektmenedzselési kérdés. Ha 

azonban stratégiai szempontból ítéljük meg a projekt sikerét, nem világos, hogy egyáltalán 

létezik-e bárhol teljes mértékben sikeres kórházi projekt. Lehetséges valamiféle egyetértés 

politikusok, kutatók, egészségügyi hatóságok és tervezők között arról, hogy milyen 

eredményeket kell „hoznia” az ideális projektnek, de továbbra is óriási eltérést találunk egyes 

ilyen elképzelések és a ténylegesen kivitelezett építmény között. 

Miközben „szükségtelennek tűnhet definiálni a kórházat, hiszen mindenki tudja, hogy mi a 

kórház" (Frederick, 2003), nincs közös elképzelés arról, hogy a jövő kórházainak 

milyeneknek kell lenniük. Az egészségügyi ellátás színterének különböző szereplői 

valószínűleg eltérő kritériumokat alkalmaznának, mint például: 

 méltányosabb hozzáférési lehetőségek a betegek számára; 

 költség-hatékonyabb működés; 

 jobb gyógyítási eredmények; 

 a helyi lakosság egészségi állapotának javulása. 

A legtöbb üzleti tervben a fenti kritériumok közül az első kettőt általában jól körülírják, az 

azonban már gyakran figyelmen kívül marad, hogy a javasolt beruházás miképpen javítja a 

gyógyítási eredményeket és a lakosság egészségi állapotát. Az a lehetőség, hogy új, 

szimbólumértékű épület jöhet létre, gyakran elhomályosítja a tisztánlátást. Megfelelőbb 

nézőpont lenne e különböző kritériumok kivetítése a projekt egész életciklusára, amikor is a 

funkcionális alkalmazkodóképesség és a gazdasági fenntarthatóság nagyobb szerephez jut. 

Bár nincs kész mintánk arra, milyennek kell lennie az ideális kórháznak, mégis hasznos, ha a 

kórházakat osztályozzuk taktikai és stratégiai teljesítményük szerint (4.1 ábra). 

Nehéz olyan kórházakat találni, amelyek mind taktikai, mind pedig stratégiai értelemben 

sikeresek, és amelyek ennek megfelelően a 4.1 ábra 1. kategóriájába kerülhetnek. A három 

többi kategóriába sorolható projektek már gyakoribbak. 

4.1 ábra Stratégiai és taktikai teljesítmény 

Stratégia 

(tervezés) 

+ 

2. Nem-hatékony vagy túl 
költséges 

Nemzeti Egyetemi kórház 
(Norvégia) 

1. Nagyon sikeres 

Az igazi kórház 

- 

4. Teljes kudarc 

A régi típusú kórház 

3. Rossz projekt-típus 

St Olav’s Hospital (Norvégia) 

  - + 

  Taktika (megvalósulás) 



A 2. kategóriába a stratégiai értelemben életképes, taktikailag azonban nem hatékony 

projekteket soroltuk. Jó példa ezekre a norvég Nemzeti Egyetemi Kórház (Rikshospitalet), 

amelyet 2000-ben fejeztek be, egy évvel elmaradva az ütemtervtől és jelentős 

költségtúllépéssel. Az újságok állandóan nyomon követték a kivitelezés alakulását az építési 

szakaszban, és a befejezés után közvizsgálatot rendeltek el a problémák okainak feltárására. 

Nyilvánvaló, hogy a költség-túllépés jelentős volt, noha a kórház mindössze néhány havi 

működési költségének felelt meg, ezért eléggé jelentéktelennek tűnik az egész élettartamra 

kiterjedő nézőpontból tekintve (lásd 8. fejezet). A vizsgálat megállapította, hogy a 

költségnövekedés nagy része olyan módosítások és bővítések következménye, amelyekre 

elengedhetetlenül szükség volt, hogy lépést lehessen tartani a körülmények változásával, és 

ily módon növelni lehessen a kórház működésének hatékonyságát és hasznosságát. A 

tervezőknek nem sikerült (vagy talán nem is lehetett) előre látni számos ilyen szükségletet, 

amikor a projektet tervezték. Stratégiai értelemben a projekt szükségessége nem 

kérdőjelezhető meg. Utólag visszatekintve – és a gyógyítási, valamint társadalmi haszon 

szempontjából nézve – a projektet általában hatalmas sikerként értékelik. Továbbá az épület 

alkalmazkodóképes építési jellemzői (a beruházási költségek túllépésének egyik oka) számos 

funkcionális változás végrehajtását könnyítették meg a kórház megnyitása óta, jól 

szemléltetve az ellátási szükségletek és a lakossági elvárások (mint mozgó célpont) 

követésében elért sikert. 

A 3. kategória projektjei stratégiai értelemben nem sikeresek, de taktikailag hatékonyak. Egy 

norvég példa, amely ezt a kategóriát szemlélteti, az egyik regionális egyetemi kórház (St 

Olav’s kórház), ahol a meglévő kórház jelentős kibővítése történik, számos nagy, új épületet 

adva a meglévő épületegyütteshez. Taktikai értelemben a projekt a tervek szerint halad, és 

mindeddig jelentős költségtúllépés nélkül, úgyhogy költséghatékonynak tekintik. Stratégiai 

értelemben azonban a siker nem ennyire nyilvánvaló. A projektet nem szigorúan 

meghatározott szükségletek kielégítésének szem előtt tartásával alakították ki, hanem azzal a 

céllal, hogy a kínálkozó alkalmat megragadva állami pénzeket szerezzenek a központi 

kormánytól a regionális fejlesztés céljára. A „taktikai költségvetés” egyik esetének bizonyult, 

ahol a költségeket kezdetben alá-, a hasznot pedig túlbecsülték, ami gyakori eszköz arra, hogy 

a projektet „bejuttassák a programba”. A teljes költségvetést nagymértékben túllépték, noha a 

projekt egyelőre befejezetlen, és végső szakaszának finanszírozását nem sikerült még 

biztosítani. Jelentős kivitelezési késedelmek várhatók, amelyek máris hátrányosan 

befolyásolják a kórház teljesítményét. Továbbá úgy tűnik, hogy a kórház a viszonylag csekély 

lakosságú és alacsony népsűrűségű, de nagy földrajzi kiterjedésű régió szükségleteihez képest 

túlméretezett. Nem várható, hogy hatékony lesz a működése, részben azért, mert a szóba jövő 

operatív finanszírozás nem elegendő az ilyen méretű kórház működéséhez, aminek az a 

következménye, hogy a létesítmények kihasználatlanok, vagy magas költségekkel működnek. 

Az építészeti kialakítás – noha általánosan a beteg-orientáltság és a társadalomra való 

fókuszálás európai példájának tekintik – feltehetően nem biztosítja az egész életciklus során 

az eredményes ellátást és a gazdasági fenntarthatóságot (legalábbis jelenlegi formájában). 

Végül az olvasóra bízhatjuk, hogy a projektek negyedik kategóriájába – a teljes kudarc 

osztályába – tartozó, leginkább szembetűnő projekteket képzelje maga elé. Számos 

jellemzőjük hasonlít a fentiekben leírt 3. kategóriába tartozó projektekéhez. Általánosságban 

megfogalmazva, ezek régi típusú kórházak, túl- vagy alulméretezettek, építészeti tervük rossz, 

nem hatékonyak, technológiailag elavultak, nagyrészt a gyógyító kezelésekre korlátozódnak, 

és magas a kórházi felvételek arányszáma. Ezen kívül gyenge taktikai teljesítményt mutattak a 

kivitelezés során. Sajnos még mindig van számos olyan épülőben levő kórház, amely ebbe a 

kategóriába tartozik. 



A 3. vagy 4. kategória határeseteinek tekinthető projektek azonban átalakíthatók. A 

spanyolországi Valencia régióban levő Ribera kórházat úgy tervezték meg, hogy önálló 

környezetben korszerű beavatkozásokat végezzen egy új populáció számára. Tehát egy új 

szükségletre adott taktikai válaszként épült meg. Hamar nyilvánvalóvá lett azonban, hogy 

noha taktikailag a projekt jónak tűnt, stratégiailag sohasem lesz képes megbirkózni az ellátás 

iránti igények változásának dinamikájával, a gyors ütemben változó gyógyítási 

technológiákkal és a szerződéskötő állami hatóság egészségügyi prioritásainak 

átértékelésével. Az a döntés született, hogy újraértékelik a beruházást hosszú távú stratégiai 

elképzelésekre támaszkodó, teherbíróbb gazdasági kritériumok alapján. Az átalakítása már 

befejeződött, ennek nyomán a kórház a teljesen integrált alap- és másodlagos ellátás 

középpontja lett. Letért a kórház-centrikus projektek útjáról, a kiegyensúlyozottabb szakmai-

portfólió (portfolio of capital assets) irányába (lásd a vonatkozó esettanulmányt a kísérő 

kötetben). Kulcstényező volt ebben a fejleményben az áttérés a taktikai helykeresésről a 

stratégiai fenntarthatóság irányába.  

Általában úgy tűnik, hogy a politikusok, a média és a közvélemény a taktikai értelemben 

alulteljesítő (tehát a 2. és 4. kategóriákba tartozó) projektekkel foglalkoznak, és figyelmen 

kívül hagyják a stratégiai potenciált vagy teljesítményt. Ennek következtében a figyelem 

középpontjába a projektmenedzsment döntéseinek gyengeségeiből eredő problémák kerülnek. 

Nyilvánvaló azonban, hogy a stratégiai alulteljesítés problémáját kellene inkább a figyelem 

központjába emelni (a 3. és 4. kategóriájú projekteket). Még a stratégiai értelemben tökéletes 

kudarcnak bizonyuló projektek is – úgy tűnik – elkerülik a közfigyelmet mindaddig, amíg 

taktikai értelemben elfogadható teljesítményt nyújtanak.  

Ez a probléma széles körben tapasztalható, nem szorítkozik kizárólag az egészségügyre. 

Számos példát találunk olyan projektekre, amelyeknél a javaslat eredeti célját a rövid távú 

taktikai megfontolások szinte el is fedik, minthogy ezek csábítóbbnak és vonzóbbnak tűnnek a 

politikusok, a szakemberek, a média és a közvélemény számára, mint azok a projektek, 

amelyeket az elkerülhetetlen változás kivédése reményében tartanak fenn, vagy fejlesztenek. 

Jó példa erre egy regionális légiirányító központ megépítése Norvégiában, amely annak 

ellenére folytatódott, hogy a már akkor is nyilvánvaló technikai fejlődés miatt az országos (sőt 

most már egész Észak-Európára kiterjedő) centralizálás elkerülhetetlenné vált. Hasonlóképen, 

az Egyesült Királyságban is keresztülvittek néhány új kórházi fejlesztést, éppen azért, hogy 

elkerüljék az ellátó rendszer ésszerűsítését. Nem könnyű ”ésszerűsíteni„ egy újonnan 

megrendelt kórházat. 

Az Egyesült Királyság és Franciaország közötti Csatorna-alagút jó példa arra, hogy a 

technológiai kiválóság (a tenger alatt vezető útvonal különlegességével együtt) képes 

elleplezni a hosszú távú gazdasági életképességgel és az üzleti ésszerűséggel kapcsolatos 

nehéz döntéseket. Részben a komptársaságok verseny-reakciói következtében az 

igénybevételi arány alacsonyabb az előre jelzettnél, de a politikai megfontolások többet 

számítottak, mint az ilyen eshetőségek kritikus elemzése.  

A legkorábbi szakaszban felmerülő problémák messze jól szemléltethetők a közszolgáltatók 

informatikai projektek tervezésére és lebonyolítására irányuló próbálkozásaival. Az Európai 

Szolgáltatás-stratégiai Kutatóintézet (ESSU) kimutatta, hogy az Egyesült Királyságban, a 

közszférában lebonyolított összesen 105 külsős informatikai szerződés 57%-ánál volt 

költségtúllépés, 33% megvalósítása késett, 30% pedig félbeszakadt (4.1 és 4.2. táblázat). 

4.1 táblázat: 105 közszférabeli informatikai projekt szerződésének főbb adatai 



 

Ágazat 
Informatikai szerződések 

összes értéke, millió £ 

Összes költség-

túllépés és veszteség 

Központi kormány, NHS, 

köztestületek és szervek 
28 058 8 876 

Helyi önkormányzatok 1 446 18 

Összesen 29 504 8 994 

Forrás: Whitfield 2007. 

 

4.2 táblázat: Költségtúllépések, késedelmek és félbeszakadások összegzése 

 
Szerződések 

száma 
Szerződések %-a 

Szerződések költségtúllépéssel 60 57 

Átlagos százalékos költségtúllépés egy 

szerződésre 

- 30,5 

Késedelmes szerződések 35 33 

Félbeszakadt szerződések 31 30 

Félbeszakadt vagy lényegesen lecsökkentett 

SSDP
1
-szerződések 

4 12,5 (az SSDP-

szerződések %-ában 

Forrás: Whitfield 2007 

A brit Nemzeti Számvevőszék 2004-ben készített jelentést ezekről a problémákról, olyan 

okokat állapítva meg, mint például: „a projekt és a szervezetek fő stratégiai prioritásai közötti 

egyértelmű kapcsolat hiánya (ideértve az általánosan elfogadott siker-mérőszámokat); az 

érdekeltek elkötelezettségének hiánya; valamint a felsőbb vezetés, illetve a minisztériumi 

felügyelet és irányítás hiánya vagy kudarca” (NAO, 2004). Az Európai Szolgáltatás-stratégiai 

Intézet (ESSU) jelentése beszámol továbbá arról, hogy „a magánszektor gyakran elhiszi saját 

reklám- és PR-szövegeit ’világszínvonalú’ szolgáltatásairól, és nem egyszer túlbecsüli 

teljesítőképességét. Sokszor előfordul, hogy alábecsülik a közszolgáltatás összetettségét” 

(Whitfield, 2007). Az állami szektornak keresztül kellene látnia ezen a fátylon, és 

érvényesítenie kellene azt a felelősségét, hogy megfelelő értéket kapjon a ráfordításért; 

túlságosan gyakori azonban, hogy megadja magát a magánszektor retorikájának. Az Egyesült 

Királyság Pénzügyminisztériuma bejelentette, hogy a PFI-t nem alkalmazzák többé 

informatikai projektek finanszírozási eszközeként, mivel: 

 nehéz az informatikával szembeni hosszú távú igényeket végrehajtható szerződésben 

megfogalmazni, részben a gyors technológiai változások miatt, illetve amiatt, hogy az 

informatika szorosan kapcsolódik az üzleti tevékenység szükségleteihez; 

 Minthogy az informatika erőteljesen integrálódik más üzleti rendszerekhez, nehéz 

meghatározni az ügyfél és a szállító felelősségi köreit, ezért nehéz megfelelő 

mértékben megosztani a kockázatot; 

                                                 
1
 SSDP – Stratégiai Szolgáltatásnyújtási Partnerség 



 Az informatikai projektek egész költségét inkább az éves üzemelési költség, nem 

pedig a beruházáskor jelentkező bekerülési költség határozza meg. 

A kórházépítés terén azonban a PFI alkalmazása tovább folytatódik az Egyesült Királyságban, 

annak ellenére, hogy sokszor ugyanazok a kritériumok érvényesek a gyors ütemben változó 

egészségügyi ellátásra is. 

A projekt életciklusa és az érdekelt felek 

A nagy állami projekteket rendszerint a különböző érdekelt felek közötti párbeszédben 

felmerülő, politikailag kifejezésre jutó szükségletek alapján tervezik meg. Ezután kezdődik a 

projekt fejlesztésének és a szükséges döntések meghozatalának hosszadalmas folyamata, 

amelyben rendszerint részt vesznek a kormányzat különböző igazgatási szintjei, de részt 

vesznek benne politikai intézmények, a lakosság, a média, valamint magánszektorbeli 

tanácsadók és szerződő felek is. Ezek a folyamatok gyakran összetettek és előre 

megjósolhatatlanok, ahogy ezt egy 60 nagyszabású projektre kiterjedő vizsgálat leírta (Miller 

és Lessard, 2000). Az említett folyamatok azonban megtévesztőkké és felelőtlenné is 

válhatnak; előfordul, hogy nem a nyitottság és a társadalmi felelősségvállalás, hanem inkább 

bizonyos rejtett mozgatórugók befolyásolják kimenetelüket (Miller és Hobbs, 205). 

Azoknál a projekteknél, amelyek stratégiailag kudarcot vallanak, a probléma gyakran a 

legkorábbi szakaszokban hozott döntésekre vezethető vissza, amikor a kezdeti gondolat 

megfogalmazódott és kifejlődött. A projekt sikere szempontjából ennélfogva döntő 

jelentőségű, hogy mi történik az indulási szakaszban. A Világbank egyik vizsgálata, amely 

1125 projekt felülvizsgálatán alapult, arra a következtetésre jutott, hogy azok a projektek, 

amelyekről elmondható, hogy az indulásuk megfelelő minőségű volt („quality-at-entry”: ezzel 

a mutatóval a projekt meghatározási, előkészítési és értékelési folyamatait jellemzik, mely 

folyamatoknak a legkorábbi szakaszban kell teljesülni), 80%-ban sikeresnek könyvelhetők el, 

viszont a nem kielégítő minőségi kezdettel bíró projekteknek mindössze 35%-a bizonyult 

sikeresnek (Világbank, 1996). A taktikai teljesítmény rendszerint nem annyira a koncepció 

kezdeti megválasztásától, hanem inkább a tervezés és a kivitelezés során hozott döntésektől 

függ. A legtöbb projekt esetében feltehetően hasznos, ha világosabb megkülönböztetést 

teszünk a taktikai és a stratégiai döntések között, oly módon, hogy a stratégiára történő 

összpontosítást ne zavarják meg a taktikai projektmenedzselési szempontok a kezdeti 

szakaszban.  

A projekt teljes élettartama során számos döntés születik, amelyeknek döntési folyamatai 

párhuzamosan futnak a döntéshozók számára alapadatokat szolgáltató elemzési folyamattal, 

ahogy a 4.2 ábra mutatja. 

4.2 ábra: Döntések és elemzések a projekt életciklusa folyamán 

 



Hasznos, ha megkülönböztetjük egymástól a projektek indulási, kivitelezési és üzemelési 

szakaszait. Az indulási szakasz akkor kezdődik, amikor az első elgondolás megfogalmazódik. 

Összetett, gyakran előre meg nem jósolható folyamatként halad előre, információt igyekszik 

nyújtani, egyesíteni az érdekelt felek nézeteit és pozícióit, és eljutni a végső döntéshez arról, 

hogy célszerű-e vagy sem a projekt finanszírozása. Más szavakkal: a kezdeti elgondolás 

ebben a folyamatban valamilyen konkrét koncepció kiválasztása felé halad. Ez éveket, sőt 

egyes nagy állami beruházási projektek esetében akár évtizedeket is igénybe vehet. Az 

indulási szakaszban a legfontosabb érdekelt a megbízó, aki a koncepció kiválasztásáig 

igyekszik eljutni az érdekelt felekkel folytatott párbeszédben, vagy néha éppenséggel 

szembenállásban. Ideális esetben a korábban említett öt sikerkritérium (hatékonyság, 

eredményesség, relevancia, hatás és fenntarthatóság) a meghatározó. Az ilyen döntéseknek 

nyilvánvalóan a projekt tervezésére és kivitelezésére nézve is vannak következményeik, de 

még fontosabb az eredményességre és a hasznosságra gyakorolt hatásuk. A 

projektmenedzsment szempontjai másodlagosak – vagy legalábbis azoknak kellene lenniük – 

a projektnek ebben a szakaszában, a hangsúlynak pedig a kirajzolódó projekt indokoltságára 

és az abból eredő lehetséges haszonra kell esnie. Ha a projekt megvalósítására vonatkozó 

döntés megszületett, az indulási szakaszban hozott további döntések általában kevésbé hatnak 

már a koncepciónak mint olyannak kiválasztására, hanem inkább azon kérdéskörökre 

összpontosulnak egyre nagyobb mértékben, amelyeknek a költségvetés kidolgozásához, a 

tervezéshez és a kivitelezéshez van közük. Ez már a projektmenedzsment kérdésköreihez való 

közelítést, sőt az azokkal történő elegyedést jelenti. 

A kivitelezési fázis akkor kezdődik, amikor a projekt finanszírozásáról szóló döntést 

meghozták. Ez a fázis tartalmazza a részletes tervezést, az erőforrások mozgósítását és a 

végrehajtást, aminek következtében megjelennek a projekt eredményei. Itt a fő érdekelt felek 

a vállalkozók, akikkel a szerződést kötjük, míg a megbízó fél részvétele nagymértékben a 

szerződéses megállapodástól függ. A vállalkozóknak (megbízottaknak) csak korlátozott képük 

van az egész projektről, fő céljuk pedig az, hogy az előírásoknak megfelelő, megállapodás 

szerinti eredményeket szállítsák, és ugyanakkor nyereségre tegyenek szert. A megbízottak 

szempontjából a koncepció kezdeti kiválasztásának csekély a jelentősége, feladatkörük abban 

áll, hogy kivitelezzék mindazt, amire megbízást kaptak.  

Az üzemelési szakasz akkor kezdődik, amikor a projekt végeredménye megszületett, vagy 

már használatban van. Ebben tehát a felhasználók a fő érdekelt felek. A döntéshozók ebben a 

szakaszban az üzemelési kérdésekért felelősek, és azzal kell beérniük, ami a projekt 

eredményeként létrejött, mivel stratégiai változások végrehajtására csak korlátozottak a 

lehetőségeik. A felhasználók vagy igénybevevők egy turistaút résztvevőihez hasonlíthatók, 

általában nincs közük a korábbi döntési folyamatokhoz, és kevés lehetőségük van bárminemű 

változtatásra. 

Tipikus esetben a döntéshozók három csoportjának érdekei és nézőpontjai különbözőek. 

Gyakran időben is egymástól elkülönülten tevékenykednek, kevés interakcióval. Van azonban 

általában valamiféle érdekegyeztetés, és sokszor a vállalkozóknak és felhasználóknak 

korlátozott mértékben ugyan, de van lehetőségük arra, hogy befolyásolják a projekt indulási 

szakaszában hozott döntéseket. 

Döntések és teljesítmény 

Összetett és nagyszámú kihívással kell szembenézni. Különösen fontos kérdéskör a taktikai 

célú költségvetés-készítés, amikor is a különböző szintű szervezetek hajlamosak alábecsülni a 



költségeket, hogy növeljék a projekt esélyeit kormányzati támogatás megszerzésére. Egy 

másik kihívás a folyamat átláthatóságának biztosítása, hogy elkerüljék az érdekelt felek 

beavatkozásának és politikai alkudozásának a káros hatásait. Fontos, hogy a folyamat előre 

megjósolható legyen, mert a nagy állami projektek esetében az indulási szakasz rendszerint 

legalább egy parlamenti választási periódusra kiterjed. Ebben a fejezetben kiemelten kezeljük 

a projekt taktikai és stratégiai teljesítményének javítására egyaránt irányuló döntéseket, és 

alkalmazzuk a bevezetőben említett öt sikerkritériumot. A nagy állami beruházási 

projektekkel kapcsolatos legtöbb stratégiai teljesítmény-probléma a beruházás megindítására 

vonatkozó végső döntést megelőző elemzési vagy politikai folyamatok hiányosságaira, illetve 

az elemzők és a döntéshozók folyamat közbeni interakciójával kapcsolatos problémákra 

vezethető vissza. 

A taktikai teljesítményt meghatározó döntések 

A döntéshozók viselik a felelősséget a projekt eredményeinek hatékony megvalósulásáért 

(olyan szempontokból, mint a hatókör, a minőség, a határidő és a költségvetés betartása). A 

kiindulópont a megbízók által megadott specifikációk és követelmények, valamint 

valamennyi szerződéses kötelezettség. A fő feladat a specifikációk átültetése a projekt olyan 

kialakítási és kivitelezési tervébe, amely ténylegesen megvalósítható, és figyelembe veszi a 

vállalkozással kapcsolatos valamennyi bizonytalanságot. Ezeket a feladatokat világosan leírja 

például a Projekt Menedzsment Intézet a „Body of Knowledge” című kiadványában (PMI, 

2005). Ide tartozik a projekt integrációjának, a szükséges emberi erőforrásoknak, a 

kommunikációnak, a beszerzésnek, a tervezésnek, a költség-becsléseknek és a kockázatoknak 

a menedzsmentje. Noha a projektmenedzsment hiányosságainak súlyos gazdasági 

következményei lehetnek, a probléma mégis lehet pusztán marginális, ha szélesebb stratégiai 

szemszögből nézzük, ahogy azt jól szemlélteti a norvégiai Nemzeti Egyetemi Kórház 

korábban tárgyalt esete. Ami számos közszolgáltatási beruházás esetében továbbra is 

figyelemre méltó, az a taktikai döntések továbbra is fennmaradó igen nagy jelentősége. Az 

Egyesült Királyságban például a PFI lassanként kezd a kormányzati ”határidőre, 

költségvetésen belüli„ szabványszöveg szinonimájává lenni, mintha ez lenne a sikeresség 

meghatározó tényezője (noha még ez a kritérium is korlátozott, minthogy csak a 

szerződéskötéstől a kivitelezés befejezéséig terjedő időszakot méri, és kihagyja a szerződés 

letárgyalásának időszakát, aminek figyelembe vétele azt jelentené, hogy a legtöbb PFI-projekt 

kivitelezési időtartama hosszabb, mint a korábbi állami szektor modellé). 

A stratégiai teljesítményt meghatározó döntések 

Ha stratégiai értelemben akarunk sikert elérni, a fent említett öt sikerkritérium közül négynek 

kell eleget tennünk (a hatékonyság ebben a tekintetben kevésbé jelentős, mivel az elsősorban 

taktikai kérdés). A projekt szándékolt hatásának hasznosnak kell lennie (ez a relevancia); az 

eredményeket megfelelő időben el kell érni (eredményesség); a projektnek nem lehet 

számottevő negatív következménye (hatás ), és a pozitív eredményeknek fenntarthatóknak 

kell lenniük (fenntarthatóság). 

A relevancia elsősorban arról szól, hogy a projekt célkitűzéseit a szükségletekhez és 

prioritásokhoz kell igazítanunk, ez azonban gyakran nem sikerül. A regionális egyetemi 

kórház esete „túl-beruházásra” utal, amire inkább a közpénzek hozzáférhetősége sarkallta az 

érdekelteket, semmint a helyi szükségletek gondos vizsgálata. Ez a törekvés könnyen 

eredményez „fehér elefánt” típusú kórházat, amely nem működik hatékonyan, sőt, esetleg 

kedvezőtlen hatást gyakorol a régió egészségügyi rendszerének más részeire.  



A következő feladat annak biztosítása, hogy a projekt céljai ténylegesen elérhetők legyenek, 

és a szándékolt hatások a tervek szerint megvalósuljanak (eredményesség). Számos formális 

követelmény van, amelyeknek egy projekt stratégiai tervezése során eleget kell tenni. A 

célkitűzések legyenek összhangban, abban az értelemben, hogy logikailag kapcsolódjanak 

egymáshoz, mind egymásutániságukat, mind pedig párhuzamosságukat tekintve. Legyenek 

reálisak, a főbb kockázatok kerüljenek azonosításra, és alaposan vizsgáljuk meg őket. 

Nyilvánvaló, hogy a hivatalosan elfogadott, de irreális célok megvalósítására irányuló projekt 

kudarcot vall, amikor az eredményeket az ilyen célokhoz viszonyítva mérjük. A regionális 

egyetemi kórház esetében a projektet számos, különböző irányokba mutató, nem teljesen 

világos cél mozgatta. A döntés megkönnyítése céljából építészeti versenypályázatot írtak ki az 

induláskor, amely a kórház építészeti modelljét eredményezte. Ez túlságosan korai volt, mint 

ahogy gyakran történik, mivel egy olyan szakaszban szabta meg a projekt fizikai kereteit és 

korlátait, amikor még nem volt egyetértés a projekt indokoltsága tekintetében, sem pedig 

abban a kérdésben, hogy mit kívánnak elérni és hogyan. 

A fenntarthatóság biztosítása és a káros hatások elkerülése lényegében annak a bonyolult 

összefüggésrendszernek a megértését jelenti, amelyben a projekt megvalósul. Kiterjed ez a 

projekt intézményi felépítésére, a piaci keresletre és megszorításokra, az érdekelt felek 

szükségleteire és prioritásaira, valamint a technológiai és környezeti lehetőségekre és 

kihívásokra. Az indítási szakasz feladata az átfogó elemzések végrehajtása, az érdekelt felek 

azonosítása, a kommunikáció és a részvétel előmozdítása. Ezek a tevékenységek talán 

késleltetik a döntéshozást, de a tapasztalatok alapján egyértelműen kimondható, hogy gyakran 

feltétlenül szükségesek az előttünk levő stratégiai csapdák elkerülése érdekében. 

A nagyszabású projektek indulási menedzselésének egyik óriási paradoxona, hogy még a 

legnagyobb közszektorbeli projektek is gyakran egyetlen ötletből erednek, alapos vizsgálat, 

vagy konzultáció nélkül. Ezenkívül túlságosan is gyakori, hogy a kiinduló elgondolást nem 

kérdőjelezik meg, vagy nem vitatják meg kellő mélységben, és ezért ez az ötlet válik a 

folyamat végén az előnyben részesített koncepcióvá, még olyan esetekben is, amikor a 

folyamat későbbi szakaszában bebizonyosodott, hogy stratégiai szempontból nem teljesít 

kellőképpen, vagy éppenséggel kudarcot vall. Az indulási menedzsment javítása ennélfogva 

valószínűleg kifizetődő, ha tágabb életciklus-perspektívából szemléljük (Miller és Lessard, 

2000). Sokat nyerhetünk, ha a projekt legkorábbi szakaszában javítjuk az indulási minőséget. 

Ezt azzal valósíthatjuk meg, hogy alapos vizsgálat tárgyává tesszük a kiinduló ötleteket, és 

egyszerű elemzéseket végzünk, kiaknázva és felhasználva a hasonló vállalkozásokból szerzett 

korábbi tapasztalatokat, valamint konzultációkat tartunk és az érdekelt feleket bevonjuk. 

A kórházi projektek tervezése 

Az eredményes stratégiai tervezés szükséges, de nem elégséges feltétel egy sikeres 

projekthez. Függetlenül attól, hogy a projektet valamilyen konkrét stratégiai cél szem előtt 

tartásával, vagy anélkül tervezték-e, maga a projekt olyan elemként fogható fel, amelynek 

valamiféle szélesebb stratégiába kell illeszkednie. Ezt az átfogó stratégiát úgy lehetne 

szemléletesen felvázolni mint célkitűzések hierarchiáját, amelyeket teljesítenünk kell a végső 

cél elérése érdekében. A projekt önmagában véve ilyen célkitűzések egy kisebb hierarchiáját 

képviseli valamely nagyobb stratégiai hierarchián belül. A projektet azért valósítják meg, 

hogy segítsék a célkitűzések bizonyos részeinek megvalósítását. Előfordulhat, hogy az adott 

projekt tekintetében hivatalosan elfogadott célkitűzések nem egyeztethetők össze a szélesebb 

stratégiával, vagy éppen ütköznek vele. Ennek egyik oka lehet az, hogy jelentős hibák 

történtek a projekt formális tervezésében, oly módon, hogy a célkitűzések logikailag 



ellentmondók, vagy nem illeszkednek bele abba az irányba, amit a projekt ténylegesen 

követni kíván, vagy ahhoz, amit el akar érni. 

Kezdetben, az indulási tervezés szakaszában a projekteknek – éppúgy, mint bármely más 

beruházásnak – meg kell találniuk helyüket a szélesebb stratégiai hierarchiában. A kórházak 

esetén a végső cél az egészség javítása. Ha az egészséget „a testi, lelki és szociális jóllét 

állapotaként, nem pusztán a betegség hiányaként” értelmezzük (WHO, 1946), akkor ennek a 

hierarchiának eléggé tágasnak kell lennie, nem szorítkozhat pusztán a tünetek és betegségek 

gyógyító kezelésére, hanem az egészségfejlesztésre és a megelőzésre is ki kell terjednie. 

A tapasztalat arra enged következtetni, hogy a legtöbb projekt a kezdeti ötlet-szakaszában 

nem felel meg ezeknek az egyszerű követelményeknek. E tanulmány megírásának idején 

rendelkezésünkre állnak ugyan a stratégiai tervezés irányításához szükséges ismeretek és 

távlati elgondolások, de még mindig nem sikerült őket életképes, koncepcionális 

megoldásokká átültetni. A projektek az esetek nagyobb részében világos célkitűzések nélkül 

alakulnak ki, és kezdik meg útjukat a tervezők és döntéshozók látóterében, gyakran számos 

összekeveredő vagy éppenséggel egymással ütköző célkitűzéssel, amelyek a projekt sorsát 

teljes egészében a különböző érdekelt felek értelmezésére bízzák, ahogy a folyamat 

kibontakozik. Ennélfogva óriási tér nyílik a javításra. Ha ezt nem tesszük meg mindjárt a 

kezdetek kezdetén, bizonyos, hogy nem fog megtörténni a későbbi, gyakran erősen átpolitizált 

döntési folyamat során sem. 

Az Európa különböző részeiből összegyűjtött, és a kísérő kötetben ismertetett 

esettanulmányok jól szemléltetik, mennyire különböző törekvések állhatnak a projektek 

középpontjában. A skála egyik végéhez tartoznak azok a projektek, amelyek alkalmi – és 

gyakran tünékeny – politikai kezdeményezésre adott válaszként jöttek létre: rövid távú 

kormányzati késztetés a várólisták lerövidítésére; rosszul karbantartott épületek felváltása egy 

újjal a jövőbeli szükségesség nyilvánvaló bizonyítéka nélkül; vagy egyszerűen a választás 

előtt tett ígéretek teljesítése. Az ebbe a kategóriába tartozó projektek közül sok jut 

forrásokhoz olyan beruházás-finanszírozási modellek révén, amelyeket a kormány támogat a 

beszerzés meggyorsítása céljából. Emiatt tompul a helyi kockázatértékelés, amely pedig más 

körülmények között – az üzleti és magánszektorban szinte mindenütt – a figyelmet a stratégiai 

dimenziókra (például a fenntarthatóságra) terelné, hogy gondoskodni lehessen az egész 

életciklusra kiterjedő feddhetetlenségről, pénzügyi szilárdságról. Úgy tűnik, hogy az Egyesült 

Királyságban az NHS keretében megvalósítandó PFI-projektek közül sok ebbe a taktikai 

kategóriába tartozik. 

Ellenben léteznek olyan projektek, melyek az egészségügyi rendszer hosszú távú szükségleteit 

szem előtt tartják, felismerve, hogy a szükségletek állandóan egyfajta átmeneti állapotban 

vannak. Az ilyen projektek arra törekszenek, hogy a kialakítási, épülettervezési és beruházás-

finanszírozási modelleket a legfontosabb szolgáltatások mint mag köré szervezzék, és 

elismerik, hogy ezek változnak és alakulnak aszerint, hogy hogyan formálódnak az ellátási 

modellek és prioritások. Sok ilyen projekt az üzleti-banki szektortól jut finanszírozáshoz. Úgy 

tűnik, hogy az a szigor, amellyel az üzleti finanszírozók járnak el a projektek hosszú távú 

életképességének megítélésében, leleplezi a rövid távú taktikai tényezőket, és leszámol velük 

a hosszú távú stratégiai eredményesség javára, ami a hitelnyújtók legfőbb szempontja, amikor 

az adósságszolgálat teljesíthetőségét mérik fel. A szolgáltatás fenntartható eredményessége és 

az egész életciklusra kiterjedő feddhetetlenség, pénzügyi biztonság közötti összefüggés az 

indulási minőség javításának egyik legfontosabb tényezőjeként mutatkozik itt meg. 



A beruházási projektek indulási irányításának eszközei 

Különböző módszerek léteznek a projektek indulási irányításának javítására. Az első példa az 

úgynevezett „Ellenőrzési kapu” (Gateway) rendszer, amelyet az Egyesült Királyságban a 

közszféra beruházásai során alkalmaznak. Az eljárás a Közbeszerzésügyi Hivataltól ered, 

mely programokat és projekteket vizsgál azok életciklusának főbb döntési pontjain. Arra 

törekszik, hogy biztosítékot nyújtson a következő szakaszra való sikeres előrehaladás 

számára. Az ellenőrzési kapuk a következők: 

 0. kapu: - stratégiai értékelés  

 1. kapu: - üzleti indokoltság 

 2. kapu: - beszerzési stratégia  

 3. kapu: - beruházási döntés  

 4. kapu: - készenlét az üzembehelyezésre 

 5. kapu: - a haszon értékelése 

Az „Ellenőrzési kapu” eljárás kötelező a központi kormányzati beszerzések, az informatikai, 

valamint építkezéssel összefüggő programok és projektek esetében. Lényegében egyfajta 

„peer review” történik, amelynek során a programon vagy projekten kívül álló független 

szakemberek vizsgálják a projekt előrehaladását és a sikeres megvalósulás valószínűségét. Az 

a feladatuk, hogy rávilágítsanak azokra a kockázatokra, amelyek megfelelő kezelés híján 

veszélyeztetnék a projekt sikeres végrehajtását. Az egyes felülvizsgálatok időtartama függ a 

szóban forgó projekt kockázataitól és terjedelmétől, és rendszerint 3-5 napig tartanak, 

beleértve egy előzetes tervezési napot is. A felülvizsgálatok nem részei a jóváhagyási 

folyamatnak, de rendszerint időben egybeesnek az egyes projektszakaszok végével. 

„A felülvizsgálatok időzítésének és rövid időtartamának – a meglevő projekt-dokumentáció 

használatával együtt – az a rendeltetése, hogy minimálissá tegye a projekt-munkacsapattal 

szemben támasztott követelményeket, és biztosítsa a projekt késedelem nélküli vagy csak 

minimális késedelemmel való végrehajtását.” (Office of Government Commerce, 2003). 

Annak ellenére, hogy az eljárás logikus és elméletileg vonzó, több probléma is felmerül vele 

kapcsolatban. A projekt jelentős részei gyakran már megvalósulnak, még mielőtt a valóságban 

ki lehetne próbálni mindazt, amit a felülvizsgálat megoldásként javasol. Csak a projekt 

befejezésekor válik világossá, hogy a megoldás működik-e vagy sem. Fennáll az a veszély is, 

hogy az „Ellenőrzési kapu” eljárást egyszerűen egy újabb akadálynak tekintik, és taktikai 

eszközöket vetnek be ezeknek a szakaszoknak a leküzdésére, hogy a projekt simán átmenjen 

az értékelési vagy igazolási eljáráson. Végül, a háromnapos felülvizsgálati folyamat rendkívül 

rövid, és lehetséges, hogy nem hagy elegendő időt az alapos vizsgálódásra. Tekintettel arra, 

hogy a felülvizsgálat következtetései nem nyilvánosak, nincs mód annak megismerésére, 

hogy mennyire működik jól a gyakorlatban a felülvizsgálati rendszer. Tekintettel azonban 

arra, hogy számos, széles nyilvánosságot kapott példát ismerünk az informatikai projektek 

beszerzési eljárásaiban elszenvedett kudarcokkal kapcsolatban, nyilvánvaló, hogy ez a 

felülvizsgálat sem garantálja a sikert. 

A beruházási projektek indulási irányításának egy másik példája Norvégiából származik, ahol 

2000-ben a Pénzügyminisztérium bevezette a kötelező „Minőség a kezdettől” rendszert. A 

hangsúly a közberuházási projektek költségvetésének szigorúbb betartására esett, hogy el 

lehessen kerülni a jelentős költség-túllépéseket. 2005-től kezdve a rendszert kiterjesztették 

annak a koncepciónak a minőségi értékelésére is, melyet az induláskor határoznak meg. A 



szándék annak biztosítása, hogy csak valóban megfelelő projektek induljanak el, 

kiküszöbölve így az életképteleneket. Ahhoz, hogy ez működjön, létfontosságú, hogy 

változásokat kényszerítsenek ki a már elindult folyamatok azon korai szakaszában, amikor 

még léteznek alternatív lehetőségek. Ezzel párhuzamosan a norvég Pénzügyminisztérium 

megindított egy kutatási programot is, amelynek feladata a rendszer hatásainak vizsgálata, 

hogy segítséget nyújtson annak javításában.
2
 

Az irányítási rendszert úgy alakították ki, hogy javítsa az elemzést és a döntéshozatalt az 

indulási szakaszban, és hogy különösen a kettő közötti kölcsönhatást erősítse. Ez azon az 

elgondoláson alapult, hogy a döntéshozatal szükséges kötelező szabályai már hatályosak; 

nincsenek azonban olyan kötelező érvényű szabályok, amelyek biztosítanák az elemzés és a 

döntések minőségét és összhangját.
3
 A döntéshozatal ideális technokratikus modelljében ez 

nem is lenne szükséges. Ebben a döntés és az elemzés logikai és időrendi sorrendben követi 

egymást, ami előbb-utóbb a legcélszerűbb projekt kiválasztásához és megindításához vezetne, 

előre nem látható beavatkozások vagy konfliktusok nélkül (4.3 ábra). 

4.3 ábra: Az indulási döntéshozatal technokratikus modellje 

 

A valóságban ez az eljárás gyakran egyfajta anarchikus folyamatnak tűnhet, amelyet 

különböző érdekelt felek még nehezebbé tehetnek, és amely bonyolult, kevéssé strukturált, 

előre meg nem jósolható folyamatot eredményez. Az elemzés lehet egyirányúan torzított vagy 

nem adekvát, a döntéseket esetleg jobban befolyásolják a politikai prioritások, mint az ésszerű 

elemzés. A politikai prioritások és szövetségek az érdekelt felektől eredő nyomással együtt 

változhatnak az idők folyamán. Ezenkívül a rendelkezésre álló információ-mennyiség 

gyakran túlságosan nagy, és a felek más- és másféleképpen értelmezhetik és használhatják az 

adatokat. A félrevezető információ lehetősége ennélfogva számottevő. 

Mindezekre a kihívásokra adható válasz nyilvánvalóan nem valamiféle szigorúbb, új és 

mindenre kiterjedő szabályozási rendszer, hanem inkább a következő lehet:  

 egy sor különálló „mérföldkő” és „döntési kapu” felállítása, amelyek valamennyi 

szektorba tartozó beruházási projekteknél alkalmazhatók lennének, függetlenül az 

érintett különböző minisztériumok vagy szervek meglevő módszereitől és eljárásaitól; 

                                                 
2 lásd NTNU (Norvég Tudomány- és Műszaki egyetem), www.concept.ntnu.no 
3 Hasonló a helyzet a magán pénzintézetek esetében, ahol a beruházási projekteket majdnem kizárólag a beruházó hitelképességének és a 
felajánlott biztosítékoknak az alapján kezelik, kevés figyelmet fordítva a beruházási projektnek mint olyannak a lényegi kérdéseire vagy 

jellemzőire. 

 



 politikai kontroll megteremtése az alapvető „menjen, ne menjen” döntések útján; 

 gondoskodás a döntésekhez szükséges megfelelő alap megteremtéséről; és 

 a döntések ráirányítása a lényeges ügyekre, nem pedig a részletekre. 

Norvégiában a következő megközelítési módot választották: 

 a legfontosabb döntéseket a Kabinetben kell meghozni; 

 olyan minőségbiztosítási rendszert kell bevezetni, amely független a Kormánytól és 

alkalmas arra, hogy felülbírálja az elemzőket; és 

 gondoskodni kell arról, hogy az irányítási rendszer összeegyeztethető legyen az 

érintett minisztériumok és szervek eljárásaival és módszereivel. 

A „minőség a kezdettől” rendszer Norvégiában lényegében egy felülről lefelé irányuló 

szabályozási szisztéma, amelyet a kormányzati beszerzések minőségi változásának 

kikényszerítése céljából vezettek be, és amely képes javítani a nagy beruházások indulási 

minőségét. 

Az első négy év folyamán ez a rendszer nem zavarta a meglévő eljárások működését, pusztán 

arra törekedett, hogy a meglévő dokumentációk mentén érjen el javulást, amelyek eddig is a 

politikai döntéshozatali folyamat lényegi alapját képezték. Bár a rendszert vitatták, 

konstruktív visszajelzéseket is kapott az érintett minisztériumoktól és szervektől, amelyek 

hozzáigazították módszereiket az új minőségi követelményekhez, sőt egyes esetekben a 

rendszert mint önszabályozási eljárást vezették be. 

Ez valószínűleg három tényezőnek tulajdonítható. Először is, a rendszer nem zavarja az 

elemzés vagy a politikai döntéshozatal meglévő eljárásait, hanem pusztán arra törekszik, hogy 

emelje az alapvető dokumentáció szakmai színvonalát. Másodszor, nem írja elő az érintett 

intézmények eljárásainak megváltoztatását. Harmadszor, a rendszer bevezetését egy fórum 

létrehozásával támogatták, mely lehetőséget adott a tapasztalatcserére, amely a 

Pénzügyminisztérium elnökletével működő, szabályos időközönként megtartott értekezleteket 

jelentette, amelyeken részt vettek az érintett minisztériumok, szervek, konzultánsok és kutatók 

képviselői. Ez elősegítette a felek közötti nyitottságot és együttműködést a standardok és 

módszerek megvitatásában és a rendszer továbbfejlesztésében. 

Volt azonban némi ellenállás is a rendszerrel szemben. Úgy tűnik, ez elsődlegesen abban a 

tényben gyökeredzett, hogy az irányítási rendszer próbára teszi az érintett szervek szakmai 

ítélőképességét, de abban is, hogy a média figyelmét jobban felhívja a közberuházási 

projektek költségvetési ellenőrzésére.  

A ”minőség a kezdettől„ rendszer kiterjesztése, amelyet 2005-ben vezettek be, újabb 

dimenziót ad az eddigiekhez abban az értelemben, hogy a koncepció megválasztásával 

kapcsolatos döntést a Miniszterelnöki Hivatalba helyezi. Ennek az az oka, hogy a koncepció 

megválasztását tekintik a legfontosabb döntésnek, amely megszabja a projekt életképességét 

és hasznosságát, ennélfogva azt is, hogy mennyire lehet a közpénzeket eredményesen 

fölhasználni. Azzal, hogy a döntést közigazgatási szintről politikai szintre emelték, arra 

törekedtek, hogy távolságot tartsanak a szűk nézőpontoktól és szakmai tévedésektől. Várható 

volt, hogy ezzel kapcsolatban viták alakulnak ki. Úgy tűnik azonban, hogy a válaszokat 

inkább annak egyfajta megértése színezi, hogy ez a helyes irányba tett értelmes és logikus 

lépés, amely összhangban van az alapvető demokratikus elvekkel.  



Az egyesült királyságbeli modell viszont – úgy tűnik – a „siker mindent igazol” irányba 

tolódik el; ebben a modellben nincs egyértelmű felhatalmazás a „minőség a kezdettől” 

kérdéskörben. Megkérdőjelezhető tehát, hogy ez valóban rendszerszerű változást igyekszik-e 

előidézni az indulási értékelésben és minőségben, szembeállítva ezt a projekt taktikai 

végrehajtásának javításával. 

Következtetések 

A projektirányítás csak a legutóbbi időkben keltette fel a projektmenedzseri közösség 

érdeklődését. Ahhoz, hogy előbbre léphessünk ezen a területen, számos kérdésre kell még 

választ adni. Milyen eljárásokat alkalmaznak jelenleg a különböző országokban, és melyek az 

eredmények? Mire lenne szükség az eredményesebb irányítási rendszerek kialakításához 

nemzetközi, kormányzati vagy testületi szinteken, hogy biztosítani lehessen a beruházás 

maximális hasznosságát és megtérülését a társadalom és a beruházók számára? Mi lenne a 

szabályozások, gazdasági eszközök és információk optimális együttese a nagy beruházási 

projektek továbbfejlesztett irányítási rendszereiben?  

Mindent egybevetve, a legnagyobb kihívás, hogy tágítsuk a projektek kivitelezőinek 

látószögét, túl a projekt végrehajtása által meghatározott horizonton, általuk is elfogadtatva 

azt a tágabb stratégiai víziót, amelybe a projekt illeszkedik. Az ismeretanyag és az 

érzékenység fejlesztése a területen kölcsönösen előnyös lehet mind a finanszírozók, mind 

pedig a kivitelezők számára. 
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5. fejezet 

Beruházás és egészségügyi munkaerő 

Bernd Rechel, James Buchan, Martin McKee 

Bevezetés 

Az egészségügyi dolgozók csoportja mint az egészségügyi ellátáshoz legnagyobb mértékben 

hozzájáruló szegmens, döntő jelentőségű a beruházások sikere szempontjából. A magas szintű 

egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a kórházaknak és egyéb egészségügyi 

létesítményeknek megfelelő számú, jól képzett és motivált egészségügyi dolgozóra van 

szükségük (Dieleman és Hammeijer, 2006). Az egészségügyi beruházás-tervezésnek 

ennélfogva megfelelő hangsúlyt kell helyeznie az emberi erőforrások jövőbeli 

hozzáférhetőségére és kompetenciájára (Dechter, 2004).  

Különösen ez a helyzet, ha figyelembe vesszük az ápolók és néhány más egészségügyi 

szakma hiányát, amellyel számos európai és egyéb ország egészségügyi rendszereinek szembe 

kell nézniük (International Council of Nurses, 2007b; Milisen és mtsai, 2006; WHO, 2006). 

Az ápolók toborzásával és megtartásával kapcsolatos problémák egyik fő oka a rossz 

munkakörülmények. Ezeknek a körülményeknek a javítása jelentős befektetés lehet a 

munkaerő toborzása, megtartása és motiválása szempontjából. 

Ez a fejezet megvizsgálja, hogyan hat a beruházás, az egészségügyi létesítmények 

megtervezése az egészségügyi ellátást végző munkaállományra. Ez sokkal kevésbé kutatott 

témakör, mint az építészeti tervezésnek a betegekre gyakorolt hatása (lásd 12. fejezet, 

Glanville & Nedin), ezért az ebben a fejezetben levont számos következtetés bizonyos 

mértékben kísérleti jellegű. Annyit azonban biztosan állíthatunk, hogy sok hagyományos 

tervezésű kórház negatívan hat a munkaerő-állomány toborzására, megtartására és 

teljesítményére. Az építészeti tervezés és kialakítás javítása viszont jobb 

munkakörülményeket és a munkavégzés nagyobb biztonságát eredményezheti, így lehetővé 

teszi a személyzet számára, hogy munkáját eredményesebben végezze. 

Egészséges munkakörülmények 

Az utóbbi években a munkakörülmények egészségügyi dolgozókra gyakorolt hatása egyre 

inkább a figyelem középpontjába került, minthogy felismerték, hogy ők azok az emberek, 

akik a legtöbb időt töltik az egészségügyi ellátó létesítményekben – ahhoz a 8,9 naphoz 

viszonyítva, ami a betegek átlagos kórházi tartózkodási ideje volt az akut kórházakban a 

WHO európai régiójában 2005-ben (WHO EURO, 2008). Az ápolók – az egészségügyi 

szakemberek legnagyobb csoportja – azok az egészségügyi dolgozók, akik eddig a legtöbb 

figyelmet kapták. Az Ápolók Nemzetközi Tanácsa az ápolók 2007. évi nemzetközi napjának 

fő témájává a „Pozitív gyógyítási környezet” kérdéskörét nyilvánította, és számos országban 

egyre erősödik az a felismerés, hogy rossz az ápolók szakmai-munkahelyi környezete. Az 

egészséges munkakörülmények iránti egyre erősödő érdeklődést részben az egészségügyi 

ellátók közötti fokozott verseny is ösztönzi, de az újjászervezéshez kapcsolódó átalakítások 

állítólagos kedvezőtlen hatása is (Gunnarsdóttir és Rafferty, 2006). A kiváló teljesítményt 

támogató és az ápolók vonzására és megtartására alkalmas munkakörnyezetre kezdik a 

„pozitív szakmai-munkahelyi környezet” megnevezést alkalmazni (International Council of 



Nurses, 2007b). A pozitív szakmai-munkahelyi környezetnek az egészségügyi ellátás 

színvonalára, az egészségügyi dolgozók teljesítményére, a gyógyítási eredményekre és az 

innovációra gyakorolt jótékony hatása jól dokumentált. ”A biztonságos és egészséges 

munkafeltételek megteremtése az alkalmazottak számára az egyik legjobb befektetés, amely 

ebben az ágazatban lehetséges„ (Registered Nurses Association of Ontario, 2008), ami a 

termelékenység javulásában, a munkától való távolmaradás csökkenésében és a 

munkavállalók moráljának emelkedésében nyilvánul meg. 

Az egyre erősödő tudatosság ellenére az orvosoknak, ápolóknak és egyéb egészségügyi 

dolgozóknak gyakran továbbra is egészségtelen környezetben és rossz foglalkoztatási 

viszonyok között kell dolgozniuk. Erre jellemző a nagyfokú munkaterhelés, a hosszú 

munkaidő, a kedvezőtlen munka-élet mérleg, a gyenge adminisztratív támogatás, az elégtelen 

javadalmazás, az alacsony szakmai státus, a nehezen kezelhető munkahelyi kapcsolatrendszer, 

a betegek részéről időnként elkövetett erőszakos cselekmények, a szakmai szerepek 

betöltésével kapcsolatos problémák és sokféle munkahelyi kockázat (Baumann és mtsai, 

2001; International Council of Nurses, 2007a; International Council of Nurses, 2007b). 

Ezek az egészségtelen környezeti viszonyok befolyásolhatják a dolgozók fizikai és pszichés 

egészségi állapotát is. Például az ápolók munkahelyi környezete gyakran rejt biológiai, vegyi, 

fizikai és pszichológiai veszélyeket, amelyeknek következtében az ápolók a munkahelyi 

kiégés, a stressz, a munkával összefüggő betegségek és sérülések, fertőző betegségek és a 

váz-izomrendszeri rendellenességek kockázatát kénytelenek elszenvedni (Registered Nurses’ 

Association of Ontario, 2008). Az Egyesült Államokban az egészségügyi ellátás dolgozói 

közül kerül ki a foglalkozással összefüggő, felnőtt korban fellépő asztma-előfordulások több 

mint 40%-a, ami a tisztítószereknek való kitettséghez kapcsolható (Rosenman, Reilly és 

Schill, 2003). Továbbá az ápolók abba a foglalkozási csoportba tartoznak, amelyben a 

legmagasabb a munkavégzéssel összefüggő váz-izomrendszeri sérülés az összes foglalkozási 

csoport közül (Gunnarsdóttir és Rafferty, 2006; International Council of Nurses, 2007b; 

Nelson és mtsai, 2006). Körükben magasabb a munkahelyi hiányzás és a rokkantsági 

arányszám, mint szinte bármely más szakmában, ami jelentős költségeket ró az egészségügyi 

rendszerre és az egész társadalomra (Baumann és mtsai, 2001). 

A beruházások szerepe 

A rossz munkahelyi feltételek egy része, például a foglalkozási veszélyek és az ésszerűtlen 

munkaterhelés igen valószínű módon annak tulajdonítható, hogy a beruházások értékelése 

során ezek a kérdéskörök nem kaptak megfelelő figyelmet. Döntő különbség van ebből a 

szempontból az új létesítmények tervezése között, illetve a között, hogy hogyan szerelik fel 

ezeket a létesítményeket. Noha a felszerelési eszközöket az ebben a kérdésben illetékes 

nemzetközi szervezetek elismerték a személyi állomány egészségi állapotát befolyásoló 

tényezőjeként, mindeddig még nem terjesztették ki ezt a felismerést az épített környezetre. 

Például az Ápolók Nemzetközi Tanácsa által kidolgozott Információs és Cselekvési 

Eszközrendszer, mely a pozitív szakmai-munkahelyi környezettel foglalkozik (International 

Council of Nurses, 2007b), elismeri a munkavégzéshez szükséges megfelelő berendezések és 

anyagok jelentőségét, de az épített környezetet nem veszi figyelembe. Hasonlóképpen 

kimaradt az épített környezet vizsgálata az Bejegyzett Ápolók Ontáriói Egyesülete által 

kidolgozott, az egészséges munkakörnyezetről szóló legjobb gyakorlatokra vonatkozó 

irányelvekből is (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2008). 



Eltérő irányú fejlődés bontakozik ki azonban egyre több, jelenleg kifejlődő „zöld” építési 

irányelvből, minthogy ezek nagy figyelmet fordítanak az egészségügyi dolgozók 

szükségleteire. Az Egyesült Királyságban az egyik ilyen eszköz az ASPECT (Személyzeti és 

Betegkörnyezet Mérőeszköz). Ez az eszköz nyolc jelentős teljesítményterület alapján 

vizsgálja, és értékeli az egészségügyi ellátás környezetét, ideértve a betegek és a személyi 

állomány vizuális környezetét; a személyzet és a betegek komfort szintjét; lehetőségeiket a 

környezetük szabályozására, például a megvilágítás szabályozását; a személyzetnek azt a 

lehetőségét, hogy magánéletet éljen és egyúttal teljesítse szakmai kötelességeit, például 

azáltal, hogy a betegek és a látogatók területeiről elkülönített helyeken pihenhessen (Guenther 

és Vittori, 2008). Hasonlóképpen, az Egészségügyi Ellátás Zöld Útmutatója, amelyet az 

Egyesült Államokban dolgoztak ki, plusz pontokkal jutalmazza, ha van a személyzet számára 

fenntartott pihenőterület, továbbá jutalmazza a jó akusztikai környezetet, előnyben részesíti a 

természetes megvilágítást és kilátást az ápolási egységekben dolgozó személyzet számára. 

Úgy tűnik, hogy a ”zöld„ építési eszközök, az átfogó környezeti minőségre helyezett hangsúly 

révén jelentős kölcsönhatásban állnak munkahelyi kérdésekkel. 

A berendezés hatása 

A megfelelő berendezések és ellátmányok jelentősége általánosan ismert. A WHO például a 

2006. évi Egészségügyi Világjelentésében megállapította, hogy ”függetlenül attól, mennyire 

motiváltak és szakképzettek az egészségügyi dolgozók, nem végezhetik jól a munkájukat 

olyan létesítményekben, amelyekben nincs tiszta víz, megfelelő világítás, fűtés, járművek, 

gyógyszerek, munkaeszközök és egyéb ellátmányok„ (WHO 2006). Például a volt 

Szovjetunió számos országában az egészségügyi ellátás nyújtásának ezek az alapvető 

feltételei még mindig nincsenek meg. Továbbá számos esetben alig történt beruházás az 

utóbbi évtizedekben, és sok létesítmény állapota leromlott (Afford és Lessof, 2006). De még 

Nyugat-Európában is gyakori, hogy a munkahelyi ergonómia helyzete, illetve a megfelelő és 

célszerű készletekkel való ellátás sok kívánnivalót hagy maga után. Az egészségügyi 

dolgozók munkakörnyezeti ergonómiája sokkal kevesebb figyelmet kapott a nagy bútorgyártó 

cégektől, mint az üzleti, irodai környezet, pedig az egészségügyben gyakoribb a munkahelyi 

sérülés, és a kórházi környezet erősen stresszkeltő természetű. Ritkán végeztek mindeddig 

átfogó felmérést az egészségügyi ellátáson belüli munkahelyekről; az ilyen felméréseknek ki 

kellene terjedniük mind a mentális, mind a fizikai munkahelyi kockázatoknak való kitettségre, 

valamint a gyógyítási eredményekre (Baumann és mtsai, 2001). 

Jobb berendezéssel csökkenteni lehet a sérülések kockázatát, és minimálisra lehet szorítani 

azokat a veszélyeket, amelyeknek az egészségügyi dolgozók ki vannak téve. Nyilvánvaló 

példa erre a betegek mozgatására használt berendezések kérdése. Az ilyen berendezés a 

sérülés-megelőzési programokkal párosítva igen jelentős eredményeket képes elérni. Egy váz-

izomrendszeri sérülések megelőzésére irányuló program, melyet az Egyesült Államokban hat 

ápolóotthonban valósítottak meg mechanikus emelőszerkezetek és a visszahelyezést segítő 

eszközök alkalmazásával, az „emelésmentesség” politikájának bevezetésével és a 

személyzetnek a lift használatára való kiképzésével, a személyzeti sérülések, a kártérítési 

költségek és a kieső munkanapok jelentős csökkenését eredményezte (Collins és mtsai, 2004). 

A betegmozgatási feladatokkal járó sérülések megelőzését célzó, az Egyesült Államok 23 

nagy kockázatú egységében végrehajtott program azt mutatta, hogy az ápoló személyzet az új 

berendezést a betegmozgatási tevékenység javítása tekintetében találta a 

legeredményesebbnek. A betegmozgató berendezés induló tőkeráfordítása mindössze 3,75 év 

alatt megtérült, ami a foglalkozási kártérítések és a kieső munkanapok csökkenésének 

tulajdonítható, miközben a munkával való elégedettség fokozódott (Nelson és mtsai, 2006). 



Az ápolók számára különösen nagy a baleseti sérülés kockázata, amikor injekciós tűket 

használnak, ami a foglalkozás körében átvitt fertőző megbetegedések legnagyobb részéért 

felelős. Sterilizált tűk rendelkezésre állása, továbbá a fecskendők és tűk biztonságos 

elhelyezése nyilvánvaló példa arra, hogyan lehet megfelelő felszereléssel javítani az 

egészségügyi dolgozók munkakörülményeit,. Ma már biztonságosabb eszközök állnak 

rendelkezésre, beépített biztonsági jellemzőkkel, amelyek használat után eltávolítják, vagy 

megsemmisítik a tűket. A megfelelő védőfelszerelés biztosítása – beleértve a hintőpormentes 

latexkesztyűket vagy a latexre allergiás egészségügyi dolgozók számára latexmentes 

kesztyűket – tovább fokozza az egészségügyi ellátás dolgozóinak védettségét (Wilburn, 

2005). 

A higanyos hőmérők vagy vérnyomásmérők lecserélését, vagy elégetés helyett az 

egészségügyi hulladék megsemmisítésének biztonságosabb alternatíváira való áttérést 

tanácsolják az olyan szervezetek, mint a Kórházak Az Egészséges Környezetért, vagy A 

Károkozás Nélküli Egészségügyi Ellátásért, melyek további példák arra, hogyan lehet az 

egészségügyi dolgozók, a betegek, a látogatók és a szélesebb közösség környezetét javítani 

(Brody, 2008). A betegek, a személyzet és a látogatók továbbá számos levegőben terjedő 

(például az építőanyagokból vagy az építménybe bekerült anyagokból származó) vegyi 

anyagnak lehetnek kitéve, ideértve a rovarirtó, a plasztifikáló és tűzterjedés-gátló anyagokat 

(Guenther és Vittori, 2008). A fertőtlenítő és sterilizáló szerek szintén veszélyesek lehetnek az 

egészségügyi dolgozókra, akár közvetlen fizikai érintkezés, akár pedig a beltéri 

levegőszennyezés útján. A „zöldebb” tisztítószerek és a belső levegő minőségének javítása 

sokat tehet az egészségügyi dolgozók környezetének javításáért. 

Néha egyszerű, csekély költséggel járó technikák, mint amilyen például a bútorzat 

átrendezése javíthatja az osztályos vagy kórtermi körülményeket, környezetet (Baldwin, 

1985). Számos kórházban egyes felületek, például a mennyezetek vagy a padlózatok kemény 

anyagból készültek, és erősen visszaverik a hangot, ahelyett, hogy hangelnyelőként 

viselkednének (Ulrich, 2006). A kórházi zajok stresszt keltenek a személyzetben, és 

összefüggnek az emocionális kimerültséggel vagy kiégéssel, amelyről ápolók körében 

beszámoltak (Topf és Dillon, 1988). Az akusztikus környezet figyelembevétele az 

egészségügyi ellátás körülményei között most már teret nyer. Például a PVC-padlózatról a 

viaszmentes alternatívákra való áttérés javította az akusztikai viszonyokat (puhább 

alátétanyagok), és csökkentette az ápolók lábában kialakuló gyulladásos megbetegedések 

veszélyét (Guenther és Vittori, 2008). Ha csúszásgátló felületeket alkalmazunk, és kézmosó 

berendezéseket vagy alkoholos gélt tartalmazó kézi törölközőket helyezünk el eléggé 

szembetűnő helyekre a személyzet mozgásának útjában vagy munkaterületein és látóterükön 

belül, ez újabb egyszerű módja a környezet biztonságosabbá tételének (Ulrich, 2006). 

Az építészeti tervezés hatása 

Egyre kiterjedtebben kutatják építészeti nézőpontból, hogy az épített környezet miként járul 

hozzá a betegek gyógyulásához. A kórházépületek négy sajátosságát vizsgálták, melyekről 

hagyományosan úgy gondolják, hogy hozzájárulnak a gyógyító környezethez: természeti 

környezet, természetes megvilágítás, friss levegő és csend (Van den Berg, 2006). A gyógyító 

környezetet biztosító létesítményekre való törekvést néha mint ”bizonyítékokon alapuló 

tervezést„ írják le, olyan vállalkozásként, amelynek révén a legjobb rendelkezésre álló 

tervekre támaszkodó kórházakat és egyéb egészségügyi építményeket lehet megtervezni 

(Ulrich, 2006). Bár az utóbbi években egyre nagyobb figyelemben részesült az egészségügyi 

intézmények építészeti tervének a betegekre gyakorolt hatása (lásd 12. fejezet, by Glanville & 



Nedin), a személyzetre gyakorolt hatásokat kevésbé vizsgálták, a látogatókra gyakorolt 

befolyás pedig teljesen figyelmen kívül maradt (PricewaterhouseCoopers LLP, 2004). 

A kórházak építészeti tervezését gyakran a klinikai funkcionalitás szempontjai uralják az 

egészségügyi ellátás környezetminőségének rovására, figyelmen kívül hagyva a pozitív 

munkahelyi légkör jelentőségét (CABE, 2003). Az Egyesült Államokban ez nyomon 

követhető a ”betegközpontú„ ellátásnak a figyelem középpontjába kerüléséig, amely az 1990-

es évek óta kezdi betölteni a főszerepet. Egy új paradigma, a ”kapcsolatközpontú ellátás„, 

amelyet Rachel Naomi Remen vezetett be, megkísérli a betegközpontúságról az ellátók és a 

betegek közötti kapcsolatra helyezni a hangsúlyt, ami jelentős különbség (Suchman, 2007). 

Csakhogy a gyógyító környezet és az épülettervekben, valamint az anyagok kiválasztásában 

elért javulás nemcsak a gyógyítási eredményeket, hanem a személyzet toborzását és 

megtartását is érinti, éppannyira, mint a létesítmények operatív hatékonyságát és 

termelékenységét (Guenther és Vittori, 2008; Malkin, 2006). Kényszerítő erejű bizonyítékok 

állnak rendelkezésünkre arra nézve, hogy a kórháztervezés hagyományos megközelítése 

gyakran gyengíti a személyzet morálját és a munkaerő megtartásának lehetőségeit, és rontja 

az ellátás eredményességét. Másrészt viszont az építészeti tervezés javítása lehetővé teszi a 

személyzet számára, hogy eredményesebben, kevesebb feszültséggel végezze munkáját 

(Ulrich, 2006). Angliában, 2004-ben 265 ápolási igazgatóval és hat ápolói fókuszcsoporttal 

végeztek postai úton felmérést, és a válaszok szerint a vizsgálat legtöbb alanya egyetértett 

azzal, hogy a kórház építészeti kialakítása befolyásolja a munkahelyi teljesítményt, valamint a 

munkaerő-toborzás és -megtartás lehetőségeit (PricewaterhouseCoopers LLP, 2004). 

Hasonlóképpen az NHS londoni személyi állományának körében végzett felmérés eredményei 

szerint – amikor egészségügyi dolgozókat arra kértek, hogy tegyenek javaslatot 

munkakörülményeik javítására – a ”magasabb fizetés„ csak a negyedik helyet kapta a 

kívánságlistán a ”nagyobb személyi állomány„, ”jobb munkafeltételek„ és ”jobb 

létesítmények„ mögött (Zurn, Dolea és Stilwell, 2005). Továbbra is nehéz azonban 

számszerűsíteni a fenntartható építészeti stratégiák szervezeti és egészségügyi hasznait, mint 

amilyen például a személyi állomány megbetegedésének és a munkahelyről való 

távolmaradásának csökkenése, a teljesítmény javulása (ha a műhibák csökkenésével mérjük), 

a kórházi fertőzések csökkenése, a személyi állomány toborzásának és megtartásának a 

javulása (Guenther és Vittori, 2008). 

Elismerjük ugyan a számunkra hozzáférhető bizonyítékok korlátait, mégis számos olyan 

módot vázolhatunk fel, amelynek révén az egészségügyi létesítmények építészeti kialakítása 

hatást gyakorol a bennük dolgozó személyzetre. Elsőként említjük, hogy az egészségügyi 

létesítmények földrajzi helyzetének fontos következményei vannak az ápolók és az egyéb 

egészségi egészségügyi dolgozók toborzására nézve. Nagyon is gyakori, hogy a kórház nem a 

személyzet lakóhelyének közelében található. A menetrend szerinti közösségi közlekedés és a 

személyzeti parkolóhelyek megléte azok számára, akik autóval utaznak, valamint 

mindkettőnek a kórház főbejáratához való közelsége pozitív értelemben befolyásolja a 

személyzeti toborzási lehetőségeket (PricewaterhouseCoopers LLP, 2004). A fenntartható 

közlekedési formák figyelembevétele döntő jelentőségű az új létesítmények tervezése és 

elhelyezése szempontjából. Az egyesült államokbeli Coloradóban levő Boulder Community 

Hospital-ban a parkolóhelyek száma 25%-kal elmarad a városi követelményektől, továbbá 

vannak fenntartott parkolóhelyek, valamint kerékpártárolók, kerékpárutak, zuhanyozók és 

átöltözésre lehetőséget adó létesítmények, amelyek arra ösztönzik az alkalmazottakat, hogy 

kerékpáron vagy gyalogosan jöjjenek munkába, ezzel erősítve az ökológiai fenntarthatóságot, 

csökkentve a kórház CO2-hatását, és javítva az alkalmazottak egészségi állapotát (Guenther és 



Vittori, 2008). A klímaváltozás összefüggésében fontos, hogy gondot fordítsunk arra a 

környezetre – és a látogatók, betegek, valamint a személyzet egészségi állapotára – gyakorolt 

hatásra, amely a gépkocsitól való függőség kultúrájából, a kertvárosok terpeszkedéséből és a 

kertvárosi környezetben épült kórházak gépkocsival történő megközelítéséből ered (Guenther 

és Vittori, 2008). A fenntartható építési stratégiák, mint például a CO2-semlegesség, a zérus 

hulladék elérésére való törekvés, valamint az élő szervezetekben felhalmozódni képes tartós 

mérgező szerek (PBT) kiküszöbölése egyidejűleg javára válik a betegeknek, a személyzetnek 

és a helyi közösségeknek, miközben a kórház is megfelel a „a környezettudatos intézmény” 

elvárásának (Guenther és Vittori, 2008). Az építési stratégiáknak figyelembe kell venniük az 

egészségügyi építmények egyéb irányokba gyakorolt hatásait is, például azt, hogy milyen 

távolságra kell az építőanyagokat szállítani, vagy éppen a foglalkozás-egészségügyi hatások a 

termelőiparban (Guenther & Vittori 2008). 

Betegek, látogatók és személyzet valamennyien ugyanannak a kórházi környezetnek a részei. 

Sok olyan tényező, amely befolyásolja a betegek tapasztalatait, a kórházi dolgozókra is hatást 

gyakorol, mint például a közvetlen környezet szabályozásának lehetősége a szellőztetés révén, 

vagy a természetes megvilágítás lehetősége (PricewaterhouseCoopers LLP, 2004). Egy ápoló 

megjegyezte egy Angliában tartott fókuszcsoportos interjún: ”Az ember jobban érzi magát, ha 

kellemes környezetben dolgozhat, szép kilátással, megfelelő természetes fényben, és megvan 

az a lehetősége, hogy kinyissa az ablakot, és friss levegőt engedjen be.” 

(PricewaterhouseCoopers LLP, 2004). A CABE vizsgálat is elismerte a kórházról a 

közösségben kialakult imázs jelentőségét mint toborzási tényezőét. 

Számos tervezési intézkedés hasznos a betegek, a személyzet és a környezet szempontjából. 

Az egészségügyi létesítményekben a fény minőségének és mennyiségének döntő hatása van a 

betegekre, a gyógyító személyzetre, a karbantartókra és a látogatókra (Horton, 1997). Vannak 

az egészségügyi szektoron kívülről származó bizonyítékok a tekintetben, hogy a természetes 

napfény bejutása a munkahelyre közvetlenül hat a munkával való elégedettségre, a 

munkahelyen való megmaradási hajlandóságra és az általános jól-létre (Leather és 

mtsai,1998). Egy törökországi egyetemi kórházban lefolytatott, 141 ápolóra kiterjedő 

vizsgálat megállapította, hogy a természetes fénynek való kitettség kevesebb feszültséget és a 

munkával való nagyobb fokú elégedettséget eredményezett (Alimoglu és Donmez, 2005). A 

természetes megvilágítás javítja az energiahatékonyságot, a gyógyulási eredményeket és a 

személyzet munkájának eredményességét (Guenther és Vittori 2008). Míg a természetes 

megvilágításnak a gyógyulási eredményekre gyakorolt pozitív hatásait megbízhatóan 

megállapították, különösen Észak-Amerikában, ahol a foglalkozás-egészségügyi jogszabályok 

nem írják elő a természetes megvilágítást, és ahol a széles beépítésű épületekben (deep-floor 

plates and buildings) számos egészségügyi dolgozó egész munkanapját mesterséges 

megvilágítású terekben tölti. Ez elsősorban azokra vonatkozik, akik a kórházak diagnosztikai 

és kezelési tömbjeiben dolgoznak (Pradinuk, 2008). A természetes megvilágítás fokozása 

növelheti az induló beruházási költségeket, de hosszú távon termelékenység-növekedést 

eredményezhet, ami az egészségügyi ellátás színvonalának javulásában, a személyzet 

könnyebb toborzásában és megtartásában nyilvánul meg (Pradinuk, 2008). 

A helyes építészeti tervezés a gyógyszerelési tévedések csökkentésében is segíthet. A hibák 

száma gyors ütemben csökken, ha a munkafolyamatok megszakítását vagy a dolgozók 

figyelmének elterelését csökkentjük, vagy kiküszöböljük. Továbbá az adagolási tévedések 

csökkenthetők az által, hogy biztosítjuk a munkafelületek megfelelő megvilágítását. 

Elkülönített helyek kialakítása a feladathoz igazítható megvilágítással szintén csökkentheti az 

adagolási hibákat (Ulrich, 2006). Általánosabban, a jó minőségű személyzeti környezet 



pozitívan hat a betegellátásra (CABE, 2003). A széles beépítésű építményekhez (deep-plan 

buildings) – amelyekben nagyobb az ablaktalan helyiségek számaránya – rosszabb gyógyulási 

eredmények kapcsolódnak (Ulrich, 2006). 

A tervezésbeli innovációk csökkentik a kórházi fertőzések, az orvosi tévedések, a betegeknél 

bekövetkező elesések számát; a fekvőbetegek gyógyszer-felhasználását; növeli az ellátók 

termelékenységét; csökkenti a vízszintes és függőleges utazási időt és betegszállítást; 

csökkenti az energiafogyasztást; végül csökkenti a későbbi átrendezési költségeiket (Guenther 

és Vittori, 2008). A betegség súlyossági fokához igazítható egyágyas szobák például nemcsak 

a kórházi fertőzéseket csökkentik, hanem lényegesen csökkentik a betegszállítást is, javítják a 

személyzet-beteg kommunikációt, csökkentik az orvosi tévedéseket és a kórházon belüli 

gyógyszerelési költségeket (Guenther és Vittori, 2008) (lásd 5.1 szövegdoboz). Ugyanakkor 

azonban az egyágyas szobák növelhetik a betegek közötti távolságot, aminek következtében 

nőhet a személyzet fizikai terhelése (Van Enk, 2006). 

5.1 szövegdoboz: A betegség súlyossági fokához alkalmazkodó betegszobák 

A súlyossági fokhoz alkalmazkodó szobát arra a felismerésre adott válaszként fejlesztették ki, hogy a 

betegek sokszor több kórházi ágyban is megfordulnak kórházi ápolásuk idején, hogy olyan ellátást 

kapjanak, amely megfelel az éppen adott szükségleteiknek. A betegágyak, melyek a betegség 

súlyosságához állíthatók, lehetővé teszik minden beteg számára, hogy ugyanabban az ágyban 

maradjanak, melyet változó szükségleteikhez hozzá lehet igazítani. 

Indianapolisban, a Metodist Hospital-ban 56 ágyas országos demonstrációs projektet dolgoztak ki. 

Minden szoba 36 m
2,
, és három zónából áll: családi zóna, betegzóna és ellátói zóna. A családi zónában 

van fekvőszék, hűtőgép, Internet-csatlakozás, telefon hangposta-csatlakozással és televízió/videokazetta 

felvevő. Minden szobához jelentős családi tér tartozik. A váróterületen is vannak bizonyos pihenési 

lehetőségek, például télikert és/vagy akvárium, valamint hasznos tárgyak, mint kisebb konyha, valamint 

kisméretű, zárható szekrények. A beteg és családja is hozzájuthat a beteg személyére szabott 

számítógépes alapú adatokhoz. 

Minden berendezés és felszerelés könnyen hozzáférhető, beleértve a súlyossági fokhoz alkalmazkodó 

válaszfalakat, és a közvetlenül a betegágynál elhelyezett fejlett számítógépes technológiákat, úgy, hogy 

a testsúlyt és egyéb életfontosságú adatokat a betegek zavarása nélkül lehessen rögzíteni. A betegeket 

ugyanabból a szobából bocsátják el, amelybe felvették őket. 

A személyzeti zónában megvan minden szükséges eszköz, hogy minimálissá lehessen tenni a 

betegszoba körüli mozgásokat. A nővérpultok számítógépes hozzáféréssel, tartalékkészletekkel 

decentralizáltak, de van további munkaterület az ellátók számára minden betegszobán kívül is. A sürgős 

esetben alkalmazott eszközöket, mint például defibrillátorokat ajtók mögé rejtik. A súlyossághoz 

alkalmazkodó betegszobák haszna úgy tűnik, ellensúlyozza a magasabb bekerülési költséget, amit 

például az okoz, hogy a betegszobában akkor is ott vannak az orvosi berendezések, amikor a beteg 

állapota nem súlyos. 

Forrás: Hendrich, Fay és Sorrels, 2004. 

(5.1 szövegdoboz vége) 

Az ápolók betegellátó munkáját egyebek között a betegek térbeli elhelyezése, az egyes 

betegszobák mérete és elrendezése, valamint a technológia befolyásolja (például 

üzenetközvetítőkkel vagy számítógépekkel) (International Council of Nurses). Angliában 

lefolytatott hat ápolói fókuszcsoport ülésen az elegendő és rugalmas munkaterületet említették 

mint a legfontosabb olyan tényezőt, amely lehetővé teszi számukra az eredményes 

munkavégzést. Az ápolók különösen fontosnak jelölték meg a tér elrendezését és használatát, 



oly módon, hogy meg tudják figyelni a betegeket (PricewaterhouseCoopers LLP, 2004). A 

betegellátó egységek hagyományos alaprajzi kialakítása – jellemzően a nővérpult és a 

készletek központi elhelyezése – negatív módon érinti a betegek biztonságát, mivel a 

személyzetnek nagyobb utakat kell megtennie, és jobban elfárad. A decentralizált 

nővérpultokkal és készletekkel kialakított elrendezés viszont csökkenti a személyzet 

mozgását, és növeli a betegek megfigyelésére és ápolására fordítható időt (Ulrich, 2006). 

Az útbaigazító jelzések alkalmazása nemcsak a betegek és a látogatók, hanem a személyzet 

számára is fontos, hiszen ők sem ismerik egyformán jól a kórház valamennyi területét, vagy 

arra kell időt vesztegetniük, hogy útbaigazítást adjanak betegeknek vagy más 

alkalmazottaknak (Carpman és Grant, 2004). Továbbá a kórházba beépített szálláslehetőség 

és bölcsőde fontos a személyi állomány toborzása és megtartása szempontjából 

(PricewaterhouseCoopers LLP, 2004). Az egészségügyi dolgozók magasra értékelik a 

számukra fenntartott magánterületet és egyéb teret (PricewaterhouseCoopers LLP, 2004). A 

zárható szekrények, zuhanyozók és az étkezőhelyek rendelkezésre állása és elhelyezése is 

fontos a kórházi személyzet jólléte és teljesítménye szempontjából. 

A teljesítmény javítása 

Az egészségügyi dolgozók teljesítményét számos tényező befolyásolja, amelyeket gyakran 

nehéz egyenként elemezni, ideértve a munkahelyi körülményeket, a fizetést, a munkával való 

elégedettséget, az előbbre jutási lehetőségeket és a nem munkavégzéshez kapcsolódó 

kérdéseket. Jóllehet elismerik, hogy a produktivitás részben azon múlik, rendelkeznek-e az 

egészségügyi dolgozók a szükséges berendezésekkel, gyógyszerekkel és technológiával 

(Dieleman és Hammeijer, 2006; Zurn, Dolea és Stilwell, 2005), az épített környezetnek a 

személyzet teljesítményére gyakorolt hatása mindeddig sokkal kevesebb figyelmet kapott. 

Úgy tűnik azonban, hogy az egészségügyi dolgozók tisztában vannak azzal, miként 

befolyásolja munkájukat az egészségügyi intézmények építészeti kialakítása. Angliai 

kórházakban dolgozó 500 ápolóval végzett telefonos interjú során a megkérdezettek 87%-a 

egyetértett azzal, hogy a jól tervezett kórházban való elhelyezkedés segítené a jobb 

munkavégzésben (CABE, 2003). 

Mindeddig kevés kemény bizonyíték áll rendelkezésünkre a magasabb tőkeköltségek, illetve a 

gyógyítási eredmények és a személyzet jólléte és teljesítménye tekintetében elért haszon 

közötti egyensúlyról. Az ilyen óvatosságra intő figyelmeztetések ellenére jelenlegi 

ismereteink alapján állíthatjuk, hogy igen erős érveket lehet felhozni üzleti tekintetben is a 

jobb kórházi környezetek kialakítása mellett. Az Egyesült Államok Egészségügyi Tervezési 

Központjában Center for Health Design) kidolgozott forgatókönyv-modell szerint a 

túlméretezett egyágyas szobákkal, a súlyossági fokhoz alkalmazkodó betegszobákkal és 

decentralizált nővérpultokkal felszerelt kórházak esetében a magasabb bekerülési (befektetési) 

költségek gyorsan megtérültek, részben a kórházi fertőzések ritkább előfordulása és az ápolók 

cserélődésének lassulása miatt (Berry és mtsai, 2004). A detroiti Barbara Ann Karmanos 

Cancer Institute esetében (Egyesült Államok) a fekvőbeteg-ellátó egységek felújítása a 

jelentések szerint az ápolók lemorzsolódási arányát 23,0%-ról 3,8%-ra csökkentette (Malkin, 

2006). 

Ez a példa arra utal, hogy a tőke és a munkaerő bizonyos mértékben helyettesítheti egymást. 

A beruházások növelhetik a hatékonyságot, és csökkenthetik az ellátás teljesítéséhez 

szükséges személyzet létszámát, sőt csökkenthetik az összes személyzeti költséget; ha ugyanis 

a személyzet cserélődése csökken, ugyanúgy csökken a pótló munkaerő toborzásának 



költsége is (Hayes és mtsai, 2006). Erőforrás-hiányos környezetekben viszont a munkaerő-

intenzív megközelítési mód lehet a célszerű. A Szovjetunióban a kormány arra törekedett, 

hogy a tőkehiányt a kórházi ágyak és a személyzet magas számával ellensúlyozza. 1989-ben a 

Szovjetunióban háromszor annyi kórház és kétszer annyi orvos jutott egy főre, mint az 

Egyesült Államokban (Ahmedov és mtsai, 2007). A munkaerő olcsó és könnyen hozzáférhető 

volt, a tőke viszont szűkösen állt rendelkezésre (Afford és Lessof, 2006). Az orvos- és 

ápolóképző intézményeket úgy irányították, hogy nagy számú személyzetet képezzenek ki, és 

az alacsony bérek inkább munkaerő-intenzív, sem mint tőke-intenzív megközelítésre 

ösztönöztek (Afford és Lessof, 2006). 

A személyzet produktivitását és teljesítményét jó tervezéssel közvetlenül is lehet támogatni. 

Az egyik jelentős példa arra nézve, hogy hogyan befolyásolhatja a beruházás az egészségügyi 

dolgozók munkaterhelését, az a tény, hogy az egészségügyi létesítmények elrendezése 

meghatározza a munka során megteendő távolságokat. Nagyon sok kórházban tűnik úgy, 

hogy a folyosók ”a végtelenbe vezetnek„ (Malkin, 2006). Ápolóknak rendezett fókuszcsoport-

üléseken az Egyesült Királyságban a különböző területek közötti nagy távolságokat jelölték 

meg olyan jellemzőként, amelynek negatív hatása van az ápolói teljesítményre. 

(PriceWaterhauseCoopers LLP, 2004). A büfék gyakran igen messze vannak a munkavégzés 

színhelyétől, úgyhogy a személyzetnek odafelé és visszafelé is rohannia kell az étkezési 

szünetek alatt (PricewaterhouseCoopers LLP, 2004). 

A németországi Rhön Klinikum kórházainak tervezésében nagy figyelmet fordítottak a 

funkcionális összefüggésekre (lásd a vonatkozó esettanulmányt a kísérő esettanulmány-

kötetben). Az új kórházak tervezése során az egyik cél az volt, hogy csökkentsék az ápolók 

által munkavégzés közben megteendő utakat. A Rhön Klinikum ennélfogva azt a megoldást 

választotta, hogy elveti az ápolási osztályok orvosszakmák szerinti szervezését, ehelyett az 

ápolási ellátás szintjeinek (intenzív, nagyfokú, közepes és csekély) megfelelő szervezést vezet 

be. A kórházak építészeti kialakítása meglehetősen hagyományos, nem teszi lehetővé a 

súlyossági fokhoz alkalmazkodó betegszobák használatát. Inkább a betegek „haladnak 

keresztül” a különböző osztályokon vagy részlegeken, ahogy állapotuk javul, a kórház 

kialakítása pedig koncentrált és kisebb méretű. 

A trondheimi St Olav’s kórház esetében (lásd a vonatkozó esettanulmányt a kísérő kötetben) a 

kórház kialakítása és az információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása a 

személyzet komfortérzésének, elégedettségének és hatékonyságának előmozdítására irányul. 

A kórház becslései szerint azonos számú beteg kezeléséhez 10%-kal kevesebb személyzetre 

van szükség, mint a korábbi kórház esetében (Guenther és Vittori, 2008). 

A távolságok csökkentésére való törekvést azonban egybe kell vetni egyéb kívánatos 

kimenetelekkel. Mint korábban említettük, szükségessé válhatnak bizonyos 

kompromisszumok a természetes megvilágítás és kilátás, illetve a klinikai közelség és a 

megteendő utak minimalizálása között. Amikor a megteendő távolságokat kívánjuk 

minimalizálni, ehhez tömörebb elrendezés és széles beépítés (deep-plan buildings) lehet 

szükséges, ami csökkenti a természetes megvilágítás lehetőségét (PricewaterhouseCoopers 

LLP, 2004). 

Az ICT fokozódó alkalmazásának elkerülhetetlenül jelentős következményei lesznek az 

egészségügyi dolgozókra. Különösen a távgyógyítás (telemedicina) helyettesítheti az emberi 

tőkét, hiszen a szakemberek munkahelyükön maradhatnak (Dechter, 2004). Az elektronikus 

betegnyilvántartásnak a munkaszervezésre és a gyógyulási eredményekre gyakorolt hatása 



még bizonytalan, aggályok merültek fel azzal az idővel kapcsolatban, amit a 

nyilvántartásokhoz való hozzáférés igényel (Kossman és Scheidenheim, 2008). 

A szervezeti kultúra és a munkamegosztás gyakran mintegy beágyazódik az egészségügyi 

létesítmények épített környezetébe. A kórház építészeti terve tükrözheti a menedzsment 

kultúráját, viszont magát a menedzsment-stílust is befolyásolhatja, vagy korlátozhatja az 

egyes munkaterületek, munkaterek építészeti kialakítása (PricewaterhouseCoopers LLP, 

2004). A létesítmények újratervezése gyakran párosul jelentős szervezeti változással 

(Hamilton és Orr, 2005), és a beteg-centrikus beruházások jelentős következményekkel járnak 

az ott dolgozó személyzetre nézve is, például azzal, hogy multidiszciplináris ellátói 

munkacsoportok kialakítását teszik szükségessé. A trondheimi (Norvégia) St Olav’s Kórház 

az amerikai „Platánfa” modellnek megfelelően épült, amely az ellátás beteg-centrikus 

megközelítési módján és a gyógyító hatású környezet megteremtésén alapul (lásd például 

Nolon, Dickinson és Boltin, 1999). Nem a betegeket mozgatják a kórházban, hanem a 

szakértői munkacsoport hozza az orvosi eljárásokat az egyes betegek szobájába, egy olyan 

modell szerint, amely hasonlít a betegség súlyosságához alkalmazkodó modell korábban 

említett megoldásához, amely előmozdítja a szakmaközi együttműködést (Guenther és Vittori, 

2008). 

Az egészségügyi dolgozók bevonása a tervezési szakaszba 

Számos bizonyíték szól amellett, hogy az ápolók számára vonzóbb az olyan kórház, amelyben 

szakmailag előbbre juthatnak, autonómiára tehetnek szert, és részt vehetnek a 

döntéshozatalban, és az ilyen kórházakban jobb teljesítményt is nyújtanak (Baumann és mtsai, 

2001; International Council of Nurses, 2007a; PriceWaterHouse LLP, 2004). Az Egyesült 

Államokban a „mágneskórháznak” bizonyuló intézmények (amelyek magasan kvalifikált 

ápolókat képesek vonzani és megtartani, és egyöntetűen magas minőségű ellátást nyújtanak) 

ápolóiról azt lehetett megállapítani, hogy jobb helyzetben vannak ismereteik és szakértelmük 

alkalmazása szempontjából a kiváló minőségű betegellátás nyújtása tekintetében (Havens és 

Aiken, 1999). Részben azért, mert megfelelő autonómiát élveznek, és kellő hatáskörrel 

rendelkeznek (Upenieks, 2005), ily módon kedvező számukra a részvételen alapuló 

döntéshozatali menedzsment-stílus (Dielemann és Hammeijer, 2006; International Council of 

Nurses, 2007b). 

Ezek a megállapítások jól szemléltetik, milyen fontos az egészségügyi dolgozók bevonása 

munkájuk valamennyi vonatkozásába. A személyzet számára szükséges, hogy legyen 

kontrolljuk saját munkájuk felett, és ez épp úgy vonatkozik a változások folyamataira is 

(Dieleman és Hammeijer, 2006). Új kórházak építése során azonban csak ritkán konzultálnak 

az egészségügyi ellátó személyzettel (Walencamp, 2006). Ahol egyáltalán folyik konzultáció, 

ott is gyakran ez teljesen formális jellegű. Angliai kórházakban dolgozó ötszáz ápolónővel 

2003-ban folytatott telefonos survey során a megkérdezettek 99%-a egyetértett azzal, hogy 

fontos számukra, hogy konzultáljanak velük a kórház tervezésével kapcsolatos döntésekről, 

de több mint felük (52%) úgy vélte, hogy jelenleg semmilyen befolyásuk nincs a kórházi 

környezet kialakítására vagy tervezésére (CABE, 2003). Az Egyesült Királyságban 2004-ben 

megrendezett fókuszcsoportokon a résztvevők megállapították, hogy számos konzultáció 

pusztán névleges, és hogy a személyzet véleményét a végső terv kialakításánál nem veszik 

figyelembe. Javaslataik szerint helyesebb lenne, ha az érintett egységekben dolgozó 

személyzettel az építési munkák megindulása előtt konzultálnának (PriceWaterHouse LLP, 

2004). 



Valóban erős érvek sorakoztathatók fel amellett, hogy az egészségügyi ellátás dolgozóit be 

kell vonni az új létesítmények tervezésébe. Azoknak a kórházaknak a példái, amelyek 

bevonták személyi állományukat a beruházási folyamatba, jól szemléltetik a nagyobb 

részvételt engedő megközelítési módban rejlő előnyöket. Egy 68 ágyas, akut ellátást nyújtó 

kórház esetében az Egyesült Államokban, amely új betegágyakat vásárolt, az alkalmazottak 

bevonása (képviseleti csoport formájában) volt a beruházás egyik sikertényezője. A vásárlás 

után a személyzet sérüléseinek és a betegek elesésének száma jelentősen csökkent, ami 

növelte az ápolók elégedettségét, és lerövidítette az ápolási időt (Hardy, 2004). Az Egyesült 

Királyságban levő West Middlesex kórházban a személyzet aktívan részt vett az új kórház 

tervezésében. A gyógyító személyzetnek minden szinten volt beleszólása az egyes részlegek 

fő alkotóelemeinek kérdésébe, abba, hogyan kell működniük, és milyen elhelyezésre van 

szükség, a szobák számától az ágyak számáig (NHS, 2003). A kísérő esettanulmány-kötetben 

elemzett trondheimi (Norvégia). St Olav’s kórház, példája kiemeli azokat a hasznokat, 

amelyekkel a személyzetnek a tervezési szakaszba való bevonása jár. A kórház tervezési 

folyamatába nem csak a betegeket, hanem a személyzetet is kiterjedten bevonták, oly módon, 

hogy több mint 500 személy vett részt az új kórházzal kapcsolatos megbeszéléseken. Ennek a 

bevonásnak az eredménye az ún. „sengetun” („alvókörlet”) kialakítása a kevéssé intenzív 

ápolást igénylők számára, ami azt a törekvést tükrözte, hogy minimálissá tegyék az 

ápolószemélyzet számára a megteendő távolságokat (lásd a megfelelő tanulmányt a kísérő 

kötetben). 

Hosszú távú, az egész életciklusra kiterjedő előnyei lehetnek annak, ha az épületek minőségét 

már a tervezési szakaszban javítjuk (lásd 8. fejezet, Bjorberg és Verweij). Noha fontos, hogy a 

tervezői munkacsoport konzultáljon a gyógyító személyzettel (Markus, 2006), az épület többi 

használója véleményét is ki kell kérni, beleértve a takarítókat, a laboratóriumi technikusokat, 

az élelmezéssel foglalkozókat, a mérnököket, a kockázatkezelőket és adminisztrátorokat 

(Guenther és Vittori, 2008). Minden egyes kórházi szolgálat, osztály vagy egység 

képviselőinek részt kell vennie ebben a folyamatban. Különböző lehetőségek léteznek, hogy a 

kórház tervezésében a részvétel számára nagyobb teret nyissanak. Elképzelhető, hogy a tervek 

szabadkézi felvázolásával kezdjék a folyamatot, azután a személyzettel folytatott 

megbeszélések során kialakult minden alternatíváról lenyomat készüljön, és ez további 

javaslattételre és megjegyzésekre ösztönözzön. Különösen hasznos, ha a koncepcionális 

tervezés során minden szobáról teljes méretű makett készül (Diaz, 2006; Guenther és Vittori, 

2008). A konzultációkat azonban hatékonyan kell levezetni, nem szabad egyénieskedő 

nézetek vagy a már korábban kialakult (és gyakran szuboptimális) munkafolyamatok 

áldozatául esni. Szükséges, hogy a konzultációk során kerüljenek megvitatásra a személyzet 

munkavégzésének legkisebb részletei is, és a kapott információkat a beruházás szélesebb körű 

céljainak összefüggésében értelmezzék. 

Következtetések 

Ez a fejezet áttekintette azokat a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat, amelyek azt 

vizsgálják, hogy az egészségügyi beruházás milyen hatással van az egészségügyi dolgozókra. 

Olyan kérdés ez, amelyet mindeddig sokkal kevésbé vizsgáltak, mint azt a szerepet, amelyet a 

gyógyító hatású környezet játszhat a gyógyulási eredmények javításában. Megdöbbentő, hogy 

az egészségügyi ellátás dolgozóinak nemzetközi szervezetei milyen kevés figyelmet 

fordítottak azokra a módokra, ahogy az épített környezet előmozdítja, vagy éppenséggel 

gátolja a „pozitív szakmai-munkahelyi környezet" kialakulását. Ezzel szemben számos ”zöld„ 

építkezéssel összefüggő eszközt – amelyek eredeti rendeltetése az egészségügyi ellátás 



környezetének értékelése volt – kezdtek arra a célra alkalmazni, hogy nagyobb figyelmet 

fordítsanak a betegek és a személyzet környezetére. 

Az eddig összegyűlt bizonyítékok alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a jól 

tervezett és fenntartható kórházak és egyéb egészségügyi ellátó létesítmények javítják az 

egészségügyi ellátás dolgozóinak egészségét és jóllétét, és a személyzet könnyebb toborzását, 

megtartását, illetve jobb teljesítményét eredményezik. A jobb felszerelés csökkentheti a 

sérülések kockázatát, minimalizálhatja azokat a veszélyeket, amelyeknek az egészségügyi 

dolgozók ki vannak téve, továbbá helyes, ha az egészségügyi létesítmény közel van a 

személyzet lakóhelyéhez, ha megfelelő természetes világítást és szellőzést tesz lehetségessé, 

és minimalizálja a megteendő távolságokat a létesítményen belül. Ez nem csak az 

egészségügyi ellátás dolgozói számára előnyös, hanem a gyógyulási eredményeket is javítja, 

hiszen csökkenti a kezelési tévedések és a kórházi fertőzések gyakoriságát. 

Ha gondoskodni akarunk arról, hogy az új építmények valóban javítsák az egészségügyi 

ellátást, és egészséges környezetet nyújtsanak a személyzet, a betegek és a látogatók számára, 

lényeges, hogy az egészségügyi dolgozókat bevonjuk az új létesítmények tervezésébe. Ezek a 

jobban tervezett és fenntarthatóbb egészségügyi létesítményekre fordított induló befektetések 

hosszú távon jelentős megtérülés ígéretét hordozzák magukban. 
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A beruházások gazdasági vonatkozásai 



6. fejezet 

Piaci verseny az európai kórházi ellátásban 
Hans Maarse, Charles Normand 

Bevezetés 

Ez a fejezet a piaci verseny egyes elemeit vizsgálja az európai kórházi ellátásban. A piaci 

verseny fogalmát széles értelemben használjuk, ideértve a változások vagy reformok sokrétű 

és nehezen körvonalazható körét, például a nyereségérdekelt piac növekedését, a 

magánszereplők fokozódó belépését a kórházi ellátásba, vagy olyan új kórház-finanszírozási 

modellek bevezetését, amelyeknek az a céljuk, hogy a finanszírozás jobban megfeleljen a 

teljesítménynek. 

A piaci verseny mélyreható következményekkel járhat a kórházi ellátásra és a kórházépítés 

struktúrájára egész Európában. Például megindíthatja olyan kis kórházak elterjedését, 

amelyek egyetlen szakágra vagy legfeljebb néhány szakágazatra koncentrálnak. A piaci 

verseny szükségessé tehet új kórházi kialakításokat, amelyek számottevően jobban 

teljesítenek a hatékonyság, a rugalmasság, a beteg-orientáltság és az innováció tekintetében, 

mint a legtöbb jelenlegi általános kórház. 

A piaci verseny fogalma kétértelmű, és számos félreértés forrása (Paulus és mtsai, 2003). 

Például árversenyt jelent-e a piaci verseny, vagy elegendő, ha az ellátók a nagy volumenű 

szerződésekért versenyeznek a központi szabályozó szerv által meghatározott egységes árak 

mellett? Nyereség-orientált gyógyítási tevékenységet jelent-e mindez? Mi a verseny hatóköre? 

Vonatkozik-e a kórházi ellátás valamennyi formájára, vagy csak néhány tervezhető (nem 

akut) ellátásra? 

A piaci versenyt itt úgy értelmezzük mint a kórházi ellátásban végbement sokirányú fejlődés 

végeredményét. Versenyt támaszthat a kormányzati politika is, ha egyértelműen a verseny 

feltételeinek megteremtésére irányul. A versenyt előtérbe helyező reformoknak az a céljuk, 

hogy fokozzák a kórházi ellátás hatékonyságát és innovációs hajlamát, javítsák minőségét, és 

betegorientáltabbá tegyék a kórházi ellátást. Néhány példa ezekre a reformokra: a 

versenytárgyalási modellek bevezetése vagy az új ellátók kórházi piacra történő belépését 

akadályozó tényezők kiküszöbölése. Ösztönözni lehet továbbá a piaci versenyt olyan 

innovációkkal is, amelyek szigorú értelemben nem tekinthetők piaci kezdeményezéseknek. 

Az olyan kórházi információs rendszerek kialakítása, amelyekkel támogatni lehet a 

teljesítmény mérését azzal a céllal, hogy javítsuk a kórházi ellátás minőségét és 

hatékonyságát, tökéletesen beillik a piaci reform keretei közé, mert az információ maga is 

előfeltétele a tájékozottságon alapuló döntésnek és az ellátók részéről támasztott 

eredményesebb árversenynek. Helytelen lenne továbbá a piaci versenyt kizárólag a 

kormányzati reformok eredményének tekinteni. A kép rendszerint összetettebb. Például a 

magán ellátók vagy a helyi önkormányzatok által „alulról fölfelé” irányuló kezdeményezései, 

amelyekkel privatizálják közkórházukat, szintén versenyt válthatnak ki. 

A „versenybarát reform” fogalma is félrevezető. Azt sugallja, hogy a piaci verseny időben és 

hatókörét tekintve könnyűszerrel lehatárolható „egységes politika”. Az ilyen felfogás teljesen 

helytelen. Európa-szerte fel-felbukkantak hosszabb időszakok alatt versenybarát politikák, 

amelyek nagymértékben átpolitizált, sok érdekelt felet magába foglaló környezetben 

meghozott sokféle szakpolitikai döntésből álltak. Ezek a döntések gyakran szeszélyesek, 



kiszámíthatatlanok és inkonzisztensek. Nincs egységes lineáris séma. A piaci reformokat 

esetleg később visszavonják, a tervezett reformokat elhalasztják, vagy gyengített formában 

vezetik be. Ez a mintázat azt a tényt tükrözi, hogy a piacorientált reformok továbbra is 

vitatottak, aggályok merülnek fel a költségekre, az ellátáshoz való hozzáférés egyenlőségére, 

valamint a pénzügyi terhek megosztására gyakorolt hatásukkal kapcsolatban. A politikai 

döntéshozók gyakran óvatos stratégiát követnek, szem előtt tartva mind a politikai 

megvalósíthatóságot, mind pedig a szakmapolitikai veszélyek elkerülését. 

Vizsgálódásainkat néhány kiválasztott kérdéskörre összpontosítjuk: az állami-magán 

összetétel változása a kórházi ellátásban; új szereplők belépése a kórházi ellátásba; a kórházi 

ellátás finanszírozási megállapodásainak reformja; új beruházási modellek bevezetése; és az 

információs rendszerek fejlődésének a kórházi teljesítményre gyakorolt hatása. Ezenfelül 

vizsgálatainkat Nyugat-Európára korlátozzuk, és szemléltető példáinkat elsősorban négy 

országból: Angliából, Németországból, Írországból és Hollandiából merítjük. Véleményünk 

szerint az országoknak e mintája jó áttekintést ad az olvasó számára a piaci verseny 

bevezetésére irányuló trendek hatóköréről és hatásáról az európai kórházi ellátásban. Nem 

tudunk sajnos sokat mondani azonban arról, hogy melyek a piaci versenynek a kórházi 

ellátásra gyakorolt hatásai, mert erről igen kevés használható bizonyíték áll rendelkezésre 

európai összefüggésben. 

Végül fontos, hogy szóljunk néhány szót a kórházak, illetve az egyéb egészségügyi ellátók 

viszonyáról. Az 1980-as évek óta a szakorvosi ellátás egyre nagyobb részét helyezték át a 

fekvőbeteg-ellátásból a járóbeteg- (ambuláns) környezetbe. Továbbá számíthatunk az egy 

szakágat művelő kórházak elterjedésével, amelyek meghatározott területeken versenyeznek az 

általános kórházakkal. Ilyen irányú fejlődés máris végbemegy az Egyesült Államokban, és 

számos vitát vált ki (Voelker, 2003; Iglehart, 2005; Guterman, 2003). Annak ellenére, hogy a 

szakorvosi ellátás végzésének színterei egyre változatosabbak, ebben a fejezetben csak a 

kórházakat tárgyaljuk. 

Változások a kórházi ellátás állami-magán összetételében 

Az állami-magán összetétel az európai kórházi ellátásban különbözőképpen alakul (Maarse, 

2006) (lásd a 6.1 szövegdobozt). Míg egyes országokban, ideértve Angliát és a skandináv 

országokat, nagyrészt állami ellátási modell jött létre (Ovreitveit, 2001), más országokban, 

ideértve Németországot, Franciaországot és Írországot, az állami és magánkórházak vegyes 

struktúrája alakult ki. A legtöbb magánkórház ezekben az országokban magán-, nem-

nyereségérdekelt (önkéntes) szervezet, amelyet önkéntes egyesületek alapítottak. Mindeddig 

Franciaország az egyetlen olyan európai ország, amelyben jelentős méretű nyereségérdekelt 

szektor működik. 2000-ben, Franciaországban az összes kórház kb. 38%-a volt 

nyereségérdekelt, és ezek együttesen a teljes ágyvolumen 15%-ával rendelkeztek. A 

nyereségérdekelt kórházak tevékenységének zöme az egy napos ellátási környezetben, vagy a 

rövid időtartamú sebészeti ellátás területén tevékenykedik (Bellanger, 2004; Rochaix és 

Hartmann, 2005). 

Az állami-magán kettéosztás nyilvánvaló módon az elemzés céljait szolgáló leegyszerűsítés, 

hiszen figyelmen kívül hagyja a kórházi ellátás valóságos világában tapasztalt sokféleség 

jelentős részét. Ezt szemlélteti kiválóan például a nem nyereségérdekelt magánkórházak 

fogalma. Egyes országokban, mint például Németország, ezeket a kórházakat, amelyek 

ugyanazoknak a szabályozási és finanszírozási megállapodásoknak vannak alávetve, mint a 

közkórházak, még csak nem is tekintik a „magánszektor” részének. Nehéz továbbá 



egyértelmű különbséget tenni a nyereségérdekelt és a nem nyereségérdekelt kórházak között 

(Bradford és Gray, 1986). A nem nyereségérdekelt kórházak is tehetnek szert jelentős bevételi 

többletre, és nyereségérdekelt kórházak esetében is hiányozhat bármiféle explicit 

nyereségszerzési motívum (Ovretveit, 2001). 

Ennek ellenére fontos az állami és a magánkórházak közötti megkülönböztetés. A legtöbb 

politikai döntéshozó az állami-magán összetétel strukturális változásait a piaci verseny 

szükségszerű elemének tekinti. A privatizálás az által, hogy a közkórházakat 

magánszervezetek kezébe adja, és kiterjeszti a nyereségérdekelt gyógyító tevékenység 

hatókörét, a piaci verseny előfeltételeként fogható fel. Ez azonban önmagában véve még nem 

jelenti azt, hogy a közösségi szektoron belül nem lehetséges piaci verseny. Az angliai NHS 

keretében létrehozott belső piac, amely az 1990-es években jött létre, éppen arra tett kísérletet, 

hogy bizonyos mértékű versenyt vigyen be a közkórházi környezetbe (Glennester, 1998; 

Klein, 1999; Le Grand, 1999). 

Az angliai NHS 1948 évi létrejötte óta főleg állami szolgáltatási struktúrával rendelkezik. 

Ugyanakkor azonban mindig is volt egy viszonylag kicsiny magán (független) szektor a 

leginkább magánforrásból finanszírozott egészségügyi ellátás végzésére, és ez jelenleg az akut 

kórházi ágyaknak körülbelül 10%-át teszi ki. Az 1990-es reformok célja az volt, hogy a belső 

piacon keltsen versenyt az NHS ellátói között. Ezt a célt szem előtt tartva alakították át a 

legtöbb kórházat az 1990-es évek végére „Trösztté”. A kórháztrösztök állami-közösségi 

szervezetek maradtak, jelentős mértékű állami ellenőrzéssel, és csak korlátozott mértékben 

voltak kitéve a kudarc következményeinek. Az „Alapítványi Trösztök” létrehozását 

tekinthetjük az autonómia-adás következő szakaszának. Erősebb ellenőrzést gyakorolnak a 

vagyonuk felett, kevesebb a rájuk érvényes pénzügyi szabályozás, maguk is szert tehetnek 

bizonyos mértékű pénzügyi erőforrásokra, és nagyobb mértékben felelősek az 

eredményességért vagy kudarcért (Newbold, 2005). Szigorú értelemben véve a trösztök 

bevezetése nem tekinthető privatizációnak, de felfogható a korporatizáció valamilyen formája 

irányába tett lépésnek, noha az Egyesült Királyság esetében törvényi tilalom van a vagyon 

elidegenítésére nézve (Pollock, 2004). Egy másik fejlemény az, hogy a magánszektornak az 

1990-es évek óta sikerült kiterjesztenie szolgáltatásai körét, amibe már beletartoznak kritikus 

ellátást nyújtó létesítmények, illetve bonyolult műtétek és utógondozás végzésére alkalmas 

létesítmények (Higgins, 2004). 

6.1 szövegdoboz: Az egészségügyi ellátó szervezetek tulajdoni viszonyai és 

működése 
 

Ausztrália - A közkórházak adják az ágyak 70%-át, a többi magánkórházakban van. A szövetségi és a 

tagállami kormányzatok általánosan arra törekedtek, hogy csökkentsék szerepüket a közvetlen 

egészségügyi ellátásban, illetve növeljék az önkéntes és a nyereségérdekelt ellátók szerepét. Az 

alapellátást magán formában nyújtják. 

 

Ausztria - 1998-ban a kórházi ágyak 60%-a volt a közszférában a tartományok (Länder) és a települési 

önkormányzatok kezelésében. A kórházi ágyak összesen 16,3%-a szerzetesrendek, 7,8% 

egészségbiztosító pénztárak tulajdonában volt; és 4,6%-ukat működtették magánvállalkozásként. Az 

alapellátást független szerződés alapján rendszerint önálló praxisban dolgozó orvosok nyújtják. 

 

Dánia – A kórházakat általában a megyék irányítják, és finanszírozzák (a kis számú magánkórház 

kivételével). Az alapellátásban önálló magánvállalkozók (self-employed contractors), valamint 

közösségi ellátások működnek (az utóbbiakat a települési önkormányzatok igazgatják). 

 

Franciaország - Mindeddig Franciaország az egyetlen olyan európai ország, amelyben jelentős 

nyereségérdekelt szektor működik. 2000-ben, Franciaországban az összes kórháznak körülbelül 30%-a 



volt nyereségérdekelt, és ezek együttesen a teljes ágyvolumen 15%-át adták. A többi kórház tulajdonosa 

a közszektor vagy alapítványok, vallási szervezetek vagy kölcsönös biztosító szövetkezetek. 

Önfoglalkoztató orvosok (self-employed doctors), fogorvosok és egészségügyi segéderők saját 

praxisaikban működnek. Körülbelül 1000 egészségügyi centrum van, ezeket többnyire a helyi 

hatóságok vagy a kölcsönös biztosító egyesületek irányítják. Egyesekben fizetett alkalmazottak 

dolgoznak. 

 

Németország - Az akut kórházi ágyak összesen 37%-a köztulajdonban van; 40%-uk nem 

nyereségérdekelt magán létesítmény; és 23%-uk nyereségérdekelt magán kórház. A nyereségérdekelt 

magán ellátók uralják a rehabilitációs szektort, míg az akut ágyak számának csökkenése jórészt az 

állami szektorban ment végbe. Az alapellátásban a nyereségérdekelt magán ellátók főleg szerződéses 

orvosok, csekély számú fizetett személyzettel. 

 

Izrael - Az összes akut kórházi ágynak kb. a fele van kormányzati tulajdonban és működésben. Az akut 

ágyak egy másik harmadrészének valamely egészségbiztosítási alap a tulajdonosa Az akut ágyaknak kb. 

5%-a található a nyereségérdekelt magánkórházakban, a többi pedig egyházi kötődésű vagy egyéb 

önkéntes, nem nyereségérdekelt kórházhoz tartozik. Az alapellátó orvosokat az egészségbiztosítók 

alkalmazzák, vagy szerződésben állnak velük  

 

Olaszország – A kórházak nagyrészt köztulajdonban vannak (61%), 539 a magánkórházak száma 

(39%), amelyek általában nem nyereségérdekelt kórházak. Az alapellátást nyereségérdekelt magán 

ellátók, valamint köztulajdonban levő helyi egészségügyi egységek végzik (az utóbbiak leginkább a 

járóbeteg-szakorvosi ellátást végzik). 

 

Luxemburg - Egyetlen nyereségérdekelt magán szülészeti kórház működik. A többi kórháznak 

nagyjából a felét a helyi hatóságok, felét pedig nem nyereségérdekelt (főleg egyházi) szervezetek 

működtetik. Az alapellátásban az ellátók önfoglalkoztatók, és versenyben állnak a szakorvosokkal. Az 

alapellátásban a gondozás zömét „egészségügyi-szociális központokban” végzik az országos vagy helyi 

hatóságokkal kötött szerződések alapján. 

 

Hollandia - A kórházak nem nyereségérdekeltek. A kórháztervezésre és az egészségbiztosításra 

vonatkozó jogszabályok mindenkor kimondták a nyereségérdekelt kórházi ellátás tilalmát. Ez azonban 

változóban van, és az új szakpolitikák valószínűleg a nyereségérdekelt kórházi ellátás szerepének 

erősödéséhez vezetnek. 

 

Norvégia - A kórházak hagyományosan a megyék és települések tulajdonában állnak, és ezek irányítása 

alatt vannak, csekély méretű önkéntes szektorral együtt. A legutóbbi időkben az irányítás bizonyos 

mértékű centralizációját valósították meg. Az alapellátásban a szerződéses, illetve alkalmazotti 

viszonyban álló orvosok állami-magán keveréke dolgozik. 

 

Lengyelország – 2003-ban 72 nem-közkórház működött, míg a közkórházak száma 732 volt. 

Lengyelországban az 1990-es évek óta jelentősen csökkent a kórházi ágyszám, és 1991 óta az 

egészségügyi alapellátás és a családorvoslás erősödött. A járóbeteg-szakellátás a nagyvárosokban 

elsősorban magánorvosi praxisokban, más területeken pedig független egészségügyi ellátó 

intézményekben valósul meg. 

 

Portugália - 2004-ben, Portugáliában 171 kórház volt, ezek közül 89 közkórház és 82 magánkórház – 

az utóbbiaknak majdnem a fele a nyereségérdekelt szervezetek közé tartozik. Az akut ágyszám 

csökkenése főleg az állami szektorban ment végbe. Az alapellátásban állami és magán ellátók is részt 

vesznek. Jelentős független magánszektor van, amely diagnosztikai és terápiás szolgáltatásokat nyújt. 

 

Orosz Föderáció - Szinte minden kórház állami tulajdonban van. Éppúgy, mint a szovjet időszakban, 

továbbra is jelentős többlet tapasztalható a másodlagos és harmadlagos szintű ellátásban. A vidéki 

területeken az alapellátást egészségügyi állomások végzik, ahol felcserek és/vagy bábák dolgoznak, míg 

a városi területeken az alapellátás a helyi rendelőintézetek feladata. Az egészségügyi dolgozók mindkét 

esetben állami alkalmazottak. 

 

Spanyolország - A kórházak jórészt köztulajdonban vannak, kis számú autonóm, illetve jótékonysági 

kórházzal. Az alapellátásban a legtöbb egészségügyi dolgozó állami alkalmazott. 

 



Svédország - A kórházak jórészt független közösségi szervezetek, amelyeknek tulajdonosai és irányítói 

a megyék (gyakran társulásban), illetve a regionális hatóságok. Az alapellátást jórészt állami 

szolgálatban végzik, emellett erősödik a magánszektor, ide értve a fizikoterápiát, a körzeti ápolókat és 

az anyasági ellátásokat. 

 

Svájc – Állami, közpénzekből finanszírozott és magánkórházak együttese működik. Közkórházat 

működtethet a kanton, települési szövetség, egyes települések vagy független alapítványok. Az 

alapellátást független orvosok végzik. 
Forrás: Health Systems in transition – a European Observatory on Health Systems and Policies szervezet 
kiadványsorozata.  

Az írországi kórházak állami és magán, nem-nyereségérdekelt (önkéntes) általános kórházak 

együttesei. Az Egyesült Királysággal ellentétben az önkéntes kórházakat sohasem vonták be 

hivatalosan az állami egészségügyi ellátó rendszerbe (Wiley, 2005). Szintén van egy kisebb 

magán nyereségérdekelt szektor, amely elsősorban a magánforrásból finanszírozott 

egészségügyi ellátással foglalkozik. Az állami és az önkéntes szektor közötti 

megkülönböztetés elsősorban történelmi jellegű. A gyakorlatban alig-alig van különbség a 

bevételek finanszírozása és a beruházások forrása tekintetében. Az állami-magán összetétel 

szerkezete az 1980-as évek óta nem változott jelentősen, noha egyes kisebb önkéntes 

kórházakat bezártak, illetve nagyobb közkórházak részévé váltak. Nem tapasztalható jelentős 

elmozdulás a privatizálás irányába az ír kórházi ellátásban. 

Németországban a kórházi ellátást hagyományosan a kórházak sajátos keveréke végzi. A 

közkórházak mellett mindenkor léteztek nem-nyereségérdekelt (Freigemeinnützig) 

magánkórházak, valamint nyereségérdekelt kórházak, és nincs lényeges különbség az egyes 

kórháztípusok esetében a szabályozást és a működési költségek finanszírozását tekintve. A 

francia modellhez hasonlóan a németországi kórházi ellátásnak is fontos vonása, hogy a 

legtöbb nyereségérdekelt kórház szerződéses viszonyra lép az egészségbiztosító pénztárakkal, 

és ily módon nem kizárólag a magánforrásból finanszírozott szolgáltatásoktól függ. Az 1990-

es évek óta némi változáson ment keresztül az állami-magán összetétel szerkezete a 

németországi kórházi ellátásban. Míg az általános közkórházak részaránya az 1990. évi 47%-

ról 36%-ra csökkent 2004-ben, a nyereségérdekelt magánkórházak százalékaránya viszont 

15%-ról 24%-ra emelkedett (a nem nyereségérdekelt magánkórházak számaránya többé-

kevésbé változatlan maradt). Ugyanebben az időszakban a nyereségérdekelt kórházak 

ágyainak százalékaránya kb. 4%-ról 11%-ra nőtt, amit egybe kell vetnünk a közszférában 

végbement csökkenéssel (63%-ról 52%-ra – Bundesministerium für Gesundheit, 2006). 

Hagyomány, hogy sok nyereségérdekelt kórház csupán kis számú orvosi vagy egészségügyi 

területre koncentrálja tevékenységét. Ez a kép azonban most már változóban van, amióta 

nyereségérdekelt kórházláncok – közülük a Rhön Klinikum, a Sana, az Asklepios és a 

Fresenius a legismertebb – kiterjesztik piaci részesedésüket oly módon, hogy jelentős számú 

általános, sőt egyetemi kórházat vesznek át (lásd a Rhön Klinikum-mal foglalkozó 

esettanulmányt a kísérő kötetben). Különböző állami tulajdonosok (például települési 

önkormányzatok vagy nyugdíjalapok) adják el kórházaikat nyereségérdekelt 

kórházláncoknak, versenypályázat útján. A privatizálást látják az egyetlen olyan 

lehetőségnek, amellyel növelhető a kórházak termelékenysége, és tovább nem hajlandók 

fedezni a „teljes költségtérítés” elvének 1993-ban történt eltörlése óta kialakult kórházi 

deficiteket. A privatizálás mellett szóló másik érv a pénzügyi erőforrások tartományi (Länder) 

szintű hiánya a már igen szükségessé vált beruházások tekintetében. A magán kórházláncok 

mindeddig jobb helyzetben voltak az ilyen tőkeforrások gyűjtése tekintetében. 

Nem a közvagyon eladása útján történő privatizálás volt az egyetlen nyitva álló lehetőség. 

Kevésbé radikális változat a magántársaságokkal kötött szerződés a kórház irányítására vagy a 



kórház törvényi státusának megváltoztatása, anélkül, hogy szükségképpen változás 

következne be a tulajdonviszonyokban (Busse és Wörz, 2004). A németországi kórház-

privatizációnak egyik valóban figyelemre méltó vonása a privatizáció helyi vagy „alulról 

fölfelé” irányuló jellege. Nem valamilyen kinyilvánított szövetségi politika következménye, 

amellyel a tulajdonlást a közszférából átadnák a magánszektornak. A kórház-privatizálás 

mértéke is változik tartományoktól függően, amiből arra következtethetünk, hogy a 

privatizálást az egyes tartományokban fennálló helyi körülmények, jellemzők befolyásolják.  

Hollandiában e tanulmány írásának időpontjában minden kórház nem-nyereségérdekelt 

magánellátó, és egyáltalán nincsenek nyereségérdekelt kórházak. A kórháztervezésről és az 

egészségbiztosításról szóló törvények mindenkor tartalmazták a nyereségérdekelt kórházi 

ellátás kifejezett tilalmát. Ez azonban a jövőben minden bizonnyal változni fog. A 

nyereségérdekelt kórházi ellátás tilalmának megszüntetését a holland egészségügyi szektorban 

végbemenő piaci reform egyik sarokköveként mutatják be. Egy másik szakpolitikai kérdés, 

hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy a védett „állami” vagy közösségi környezetben 

felhalmozódott kórházi tartalékok átszivárogjanak a nyereségérdekelt szektorba. Ennek a 

problémának a megoldására javasolták a közvállalkozás mint új vállalkozási forma 

bevezetését. A közvállalkozás jogállása szerint „nyereségérdekelt”, de felhalmozott tartalékait 

csak az egészségügyi ellátásra fordíthatja. Érdekes módon úgy tűnik, hogy a mindennapokban  

végbenő fejlemények túlhaladnak a kormány politikáján. Számos kezdeményezés történt a 

kórházak üzleti kiaknázása céljából, és – versenytárgyalást vagy pályázatot követően – egy 

veszteségtermelő kórházat nemrégiben egy magán befektető társaság vett át.  

Összefoglalva: a vizsgált négy országban a kórházi ellátást nagyrészt vagy közkórházak, vagy 

nem nyereségérdekelt magánkórházak nyújtják. Franciaország az egyetlen olyan ország 

Európában, amelyben jelentős nyereségérdekelt kórházi szektor jött létre, noha a 

nyereségérdekelt kórházak piaci részesedése Németországban is növekszik. Németország 

kivételével kevés komolyan vehető és következetes privatizálást tapasztalunk. A holland 

kormány aktívan vizsgálja a privatizálás lehetőségeit azáltal, hogy elfogadta a 

nyereségérdekelt kórházak létezését a kórházi piac kialakításának további lépéseként, de ez a 

szakpolitika még mindig csak a kezdeti szakaszában van. 

Új ellátók felemelkedése 

Európában a legtöbb kórház általános kórház, amely a sürgősségi és tervezhető egészségügyi 

ellátások széles körét nyújtja. Az utóbbi évtizedekben a fő irányzat a konszolidáció volt az 

általános kórházak számának csökkenésével. Újabb keletű fejlemény az olyan új ellátók 

felemelkedése, amelyek főleg magán, egy szakágra szakosodott szervezetek, és amelyek 

rutinszerű kórházi ellátást nyújtanak. Ilyen ellátók mindig is részei voltak a kórházi tájképnek, 

az azonban új dolog, hogy létrejöttüket most már támogatják a kormányok, és hogy egyre 

bővítik szolgáltatásaik körét. Ezek a fejlemények több tényezővel magyarázhatók. Az orvosi 

technológia fejlődése nem csak azt tette lehetővé, hogy több beteget és az egészségi 

problémák szélesebb körét kezeljék járóbeteg-környezetben, hanem azt is, hogy ezt 

szakosított, önálló klinikák (stand-alone clinics) keretében végezzék. A hosszú várólisták az 

elektív ellátásban szintén fontos szerepet játszanak ebben a tekintetben. Ezenfelül az új ellátók 

a feltételezések szerint növelik a produktivitást, inkább beteg-barátok, és bővítik a betegek 

választási lehetőségeit. Az is lehetséges, hogy az új ellátók hatékonyabb munkamódszereket 

képesek bevezetni, mivel a meglévő szabályok vagy hagyományok kevésbé kötik őket. 

Kapcsolódik ez a piaci versenyhez is, mert az új belépők élénkítik a versenyt. 



Hollandia jó példa erre a fejlődésre. Az 1990-es évek végéig a kormány politikája az volt, 

hogy visszatartsa a „magánklinikák” létrejöttét. Az 1990-es évek vége felé azonban a 

várólisták hosszúsága már válságos helyzetet okozott, emellett egyre inkább szükség volt 

vállalkozói szellemre és piaci versenyre a kórházi ellátásban, és ez megváltoztatta a 

környezetet. A „független kezelő központok” száma a 2000. évi 31-ről majdnem 160-ra 

emelkedett 2006 végére. Ezek a létesítmények különböző területeken működnek, ideértve a 

szemészetet, a bőrgyógyászatot, a szülészeti és csecsemő-ellátást, az ortopédiai sebészetet, a 

kozmetikai sebészetet, a radiológiát és a kardiológiát. Az új centrumok szerződést kötnek az 

egészségbiztosítókkal az új egészségbiztosítási törvény által lefedett egészségügyi 

szolgáltatások költségének megtérítésére (Bartholomee és Maarse, 2006). 

Bár az újonnan belépők száma látványosan emelkedik, az általuk nyújtott szolgáltatások 

volumene még mindig csak csekély töredéke az egész kórházi ellátásnak. Ha figyelmünket a 

kórházi ellátásnak arra a 8%-ára összpontosítjuk, amelyben egyáltalán létezik napjainkban 

árverseny (lásd a „Kórházfinanszírozás” című szakaszt ebben a fejezetben), a centrumok a 

teljes bőrgyógyászati forgalom 24,7%-ára, a kozmetikai sebészet 8,4%-ára és a szemészet 

3%-ára terjedtek ki 2006-ban. Ezek a százalékarányok lényegesen alacsonyabbak az olyan 

kórházi szolgáltatások esetében, amelyekre még mindig központi árszabályozás érvényes 

(Nederlandse Zorgautoriteit, 2007b). Továbbra sem világos, hogy az új ellátók mennyiben 

változtatják meg a kórházi ellátás jövőbeli képét. Talán erősítik az általános kórházak háttérbe 

szorulását és egy olyan modell kialakulása felé tartó irányzatot, amelyben a tervezhető (nem-

akut) ellátást egy-egy szakágra specializálódott klinikákon végzik. Mélyebb szinten a verseny 

fenyegetése komoly kényszert gyakorolhat a kórházakra, hogy átalakítsák belső szervezetüket 

a termelékenység növelése, az ellátás minőségének javítása és a betegközpontúság erősítése 

céljából (lásd az Orbis esettanulmányt a kísérő kötetben).  

Valamelyest hasonló fejlődés figyelhető meg Angliában, ahol a kormány 2003-ban „Kezelési 

Centrumok” néven elindított egy programot abból a célból, hogy többletkapacitást nyújtson a 

várakozási idők csökkentéséhez, a betegek előtt nyitva levő választási lehetőségek 

bővítéséhez, az ellátás innovatív modelljeinek terjesztéséhez és a produktivitás növeléséhez. 

A kezelési centrumok – éppúgy, mint Hollandiában – meghatározott feladatokat ellátó 

egységek, előre tervezett egynapos, illetve rövid ápolási idejű sebészeti ellátással, 

diagnosztikai eljárásokkal egyes szakágakban, mint a szemészet, az ortopédia és egyéb 

állapotok bizonyos köre. Ide tartoznak a csípő- és térdprotézisek, a sérvműtét, a húgyhólyag-

műtétek és a szürkehályog-eltávolítás. A kezelési centrumokat vagy az NHS működteti, vagy 

a független szektorból érkező ellátóknak ad megbízást az előválogatáson túljutó ajánlattevők 

közötti versenypályázat útján. Ezt a folyamatot nagyrészt a központi kormányzat irányította, 

és vezette, és a helyi prioritásokkal vagy nézetekkel nem foglalkozott jelentős mértékben. 

2006 végére 21 Független Szektorbeli Kezelési Centrum (ISTC) működött magánellátók 

kezelésében, és körülbelül 60 ilyen centrumot irányított az NHS. Az ISTC-k létrehozása 

beleillik abba a kormányzati politikába, amelynek megfelelően állami-magán partnerségeket 

kell létrehozni az egészségügyi ellátás nyújtása céljából (Egészségügyi Minisztérium, 2007). 

Éppúgy, mint Hollandia esetében, itt is túlságosan korai lenne következtetéseket levonni a 

szakosított ellátás nyújtására gyakorolt végső hatás vonatkozásában. Vannak azonban 

anekdotikus bizonyítékai
1
 annak, hogy az ISTC-k nem csak a betegek választási lehetőségeit 

bővítették, és nem csak a várakozási időket csökkentették egyes szakágazatokban, de jelentős 

hatást gyakoroltak az eddig működő ellátók reagálási készségére és az azonnali beszerzési 

árakra (az azonnali fizetés és teljesítés ára) a magánszektorban (Secretary of  State for Health, 

                                                 
1
 Például személyes megfigyeléseken, esettanulmányokon, random vizsgálatokon, mintsem szisztematikus 

értékelésen alapuló tudományos bizonyítékok (a szerk.) 



2006). Ugyanakkor felmerültek aggályok az ellátás minőségével és az ISTC-k által nyújtott 

ellátás minőségével, valamint az „értéket a pénzért” elv érvényesülésével kapcsolatban 

(Wallace, 2006). 

Az új magánellátó szervezetek előretörése Írországban is megfigyelhető. A kormány 2002-

ben állította fel a Nemzeti Ellátás-vásárlási Alapot (National Treatment Purchase Fund - 

NTPF) a nem sürgős kezelések körében a közkórházakban kialakult hosszú várakozási időkre 

adandó válaszként (Langham és mtsai, 2003). A program az NTPF által fizetett díjmentes 

kezelésre ad jogosultságot minden olyan betegnek, aki már legalább három hónapot várt 

közkórházi fekvőbeteg-kezelésre. Újabban a járóbeteg-ellátásra várakozó személyek bizonyos 

csoportjai is jogosultak ugyanerre. Az NTPF elsősorban Írországban és az Egyesült 

Királyságban működő magánellátókkal szerződik. A rendelkezésünkre álló korlátozott 

adatokból arra lehet következtetni, hogy az NTPF keretében az egy eljárásra eső költség 

általában meghaladja a közkórházakban hasonló eljárásoknál felszámított költséget 

(Comptroller and Auditor General, 2006), de az üzleti titkok megőrzésének kötelezettsége 

megnehezíti az összehasonlításokat. Továbbá az NTPF által fizetett árak látszólag hasonló 

műveletek esetében is nagymértékben eltérnek. Különösen éles vita alakult ki a közkórházak 

„tartalékkapacitás”-vásárlása kapcsán, mivel nincs egyértelmű meghatározás arra, hogy mi 

tekinthető „tartaléknak”. Az okozta az aggodalmat, hogy a kórházak esetleg kétszer kapnak 

fizetséget ugyanannak az eljárásnak az elvégzéséért ugyanannak a betegnek az esetében, és 

hogy ez esetleg arra ösztönzi a kórházakat, hogy ne kezeljék a beteget, ha ugyanaz a személy 

mint NTPF-beteg tűnhet újból fel, további finanszírozást hozva. 

Németországban más a helyzet. Németországban régre visszatekintő hagyománya van annak, 

hogy a szakorvosok magánklinikákon dolgoznak, járóbeteg-ellátást végeznek, míg a legtöbb 

kórház csak fekvőbeteg-ellátással foglalkozik. Ily módon a fekvőbeteg-ellátást (a 

kórházakban) mindig is intézményesen különválasztották a járóbeteg-ellátástól (a 

magáncentrumokban). A szakorvosi ellátás egy másik jellemzője Németországban a 

kapacitásfölösleg. Mivel a várakozási idők kivételesen rövidek, semmi ok sincs arra, hogy új 

magán gyógyító centrumok útján új kapacitásokat hozzanak létre. Ennek a háttérnek a 

figyelembevételével érthető, hogy új ellátó szervezetek térnyerése sokkal kevésbé kifejezett, 

mint a többi, általunk vizsgált országban. A jelenlegi szakmapolitikában a hangsúly a 

fekvőbeteg- és a járóbeteg-ellátás közötti fal lebontására és olyan hálózatok létrehozására 

tevődik, amelyek integrált ellátást nyújtanak betegek széles körei számára (mint például a 

diabéteszes betegek, a COPD- vagy szívbetegek). Ebből a célból új jogszabályokat alkottak, 

amelyek bátorítják az új, kisméretű gyógyító centrumok létrehozását, és amelyekben a 

kórházak és a magánpraxisban dolgozó orvosok együttműködnek egymással. Ezek előtt a 

centrumok előtt az a komoly probléma áll, hogy nincs integrált térítési megállapodás a 

kórházi orvosok és a magánpraxisban működő orvosok számára. 

Összefoglalva arra a következtetésre juthatunk, hogy növekedés tapasztalható a legtöbb 

vizsgált országban az új magán ellátók körében, noha eltérő a helyzet Németországban, ahol 

hagyományosan kettéoszlik a kórházakban, illetve a magánpraxisban folytatott szakorvosi 

ellátás. Az általános kórházak gyakran tekintik az új magán centrumok erősödését olyan 

fenyegetésnek, amelyre válaszolniuk kell, hogy elkerülhessék piaci részesedésük csökkenését. 

A kórházak finanszírozása 

A kórházak finanszírozásában bekövetkezett változások szintén jelentősek. Az európai 

kórházi ellátásban általános a globális költségvetésektől az esetösszetétel-alapú 



finanszírozásra való fokozatos áttérés. Az új finanszírozási modell önmagában véve nem piaci 

reform, mivel a nélkül használható a költségvetés-allokációs folyamat optimalizálására, hogy 

bármiféle szándék merülne fel a verseny bevezetésére. Az esetösszetétel-alapú finanszírozás 

azonban előfeltétele a piaci verseny kialakulásának.  

Az új finanszírozási modell angliai bevezetése – amelyet némiképpen zavarba ejtő módon 

teljesítmény szerinti fizetési rendszernek (Payment by Results - PbR) neveznek (Department 

of Health, 2002), pedig valójában teljesítmény-finanszírozásról van szó –, jó példa erre. Az új 

modellnek az a rendeltetése, hogy megoldja azokat a szerződéskötési problémákat, amelyek 

az 1980-as és '90-es belsőpiaci reformok során keletkeztek. A vásárló szervek és a kórházak 

közötti úgynevezett blokkszerződésekkel az volt a súlyos probléma, hogy érzéketlenek voltak 

a tevékenység volumenével és természetével szemben. A PbR-modellt azért vezették be, hogy 

segítsen a PCT-knek abban, hogy a legmegfelelőbb ellátótól vásárolják az ellátást, akár a 

közszektorban, akár a magánszektorban működik. A HRG-tarifák (Health care resource group 

- a hasonló diagnózisú betegek fekvőbeteg- vagy egynapos ellátásáért fizetett országos 

átlagköltségek) képezik a PbR sarokkövét. Minden egyes HRG tarifája tartalmazza az összes 

klinikai és nem-klinikai költséget. A PbR bevezetése lassúbbnak bizonyult, mint ahogyan a 

kormány tervezte a 2003. évi indításkor. 2003-ban csak 15 eljárásra terjedt ki a PbR, de ez a 

tervek szerint 2009-re a kórházi ellátás 90%-ára emelkedik. Egy másik fontos szempont az 

átlagköltségek alkalmazása a tarifák meghatározására, minthogy ezek nem keltenek 

árversenyt, és ezért csak viszonylag csekély mértékben ösztönöznek a hatékonyság javítására. 

Ráadásul nem eléggé érzékenyek a nagymértékben szakosított eljárások megragadására. Így 

tehát egyes szakintézmények, mint például az önállóan működő ortopédiai létesítmények 

mintegy büntetést kapnak azért, mert az általuk ellátott esetek meghatározása nem tesz 

különbséget például az elsődleges csípőízület-protézis és a sokkal összetettebb és 

költségesebb másodlagos revíziók között. Most az a szándék, hogy áttérnek az átlagárakról 

egy olyan tarifára, amely közvetlenebbül kapcsolódik az adatokon alapuló legjobb 

gyakorlathoz egyes nagyobb volumenű HRG-k esetén. 

Németország is folytat kísérleteket egy a Homogén Betegségcsoportokon (HBCs) (DRG – 

diagnosis-related group) alapuló új finanszírozási modellel, hogy javuljon a pénzügyi 

erőforrások allokációja. Épp úgy, mint Angliában, „menet közbeni tanulásról” van szó, amely 

a várakozások szerint 2009-re válik teljes körűvé. A német HBCs-rendszer néhány kivételtől 

eltekintve a fekvőbeteg ellátás valamennyi formájára vonatkozik. 2006-ban 914 országos 

HBCs-súlyszám létezett, plusz további 40 (nem országos) pontszám. A német HBCs-rendszer 

elvileg kizárja az egészségbiztosító pénztárak (vagy magánbiztosítók), illetve a kórházak 

közötti ármegállapodásokat. A súlyszámokat országosan határozzák meg, és a viszonylagos 

súly pénzbeli értékét – az úgynevezett alaprátát – tartományi (Länder) szinten szabják meg 

(Schreyögg, Tiemann és Busse, 2007). Ennek ellenére kialakulóban van némi árverseny. 

Néhány egészségbiztosító pénztár változó díjtételekről állapodott meg ellátói hálózatokkal 

meghatározott betegcsoportok integrált ellátásáért, amelyben a díjtétel a betegvolumen 

függvényében változik. 

Az esetösszetétel-alapú kórházi finanszírozás holland megközelítése a diagnózis-kezelés 

kombinációk (Diagnosis Treatment Combination - DTC) rendszere. Németországgal és 

Angliával ellentétben a DTC-k kiterjednek mind a fekvőbeteg-, mind pedig a járóbeteg-

ellátásra. E tanulmány megírásakor kb. 30 000 DTC létezett, de számuk a közeljövőben 

várhatóan jelentősen csökken, mert mostanra általánosan elfogadottá vált, hogy a rendszer 

bonyolultabb, semhogy képes legyen megfelelően működni. A DTC-ket arra szánták, hogy az 

árverseny eszközei legyenek. 2006-ban a kórházi „termelésnek” (értékét tekintve) kb. 8%-át 



finanszírozták megállapodásos DTC-árak alapján. Néhány példa az olyan kórházi ellátásokra, 

amelyekkel kapcsolatban árverseny alakult ki: szürkehályog- és lágyéksérv-műtét, teljes 

csípő- és térdprotézis, valamint a diabetes-ellátás. A Holland Egészségügyi Ellátási Hatóság 

(Nederlandse Zorgautoriteit, 2007a) újabb keletű értékelése arra utal, hogy az ártárgyalások 

valóban leszorították valamelyest az árakat, de nem világos, hogy ez a helyzet tartós lesz-e. 

Az ártárgyalások köre 2008-ban a kórházi termelés 20%-ára bővül, ami lényegesen kevesebb, 

mint az a 70%, amit a korábbi kormányzat tervezett (a sürgősségi ellátást és a legösszetettebb 

klinikai ellátást továbbra is kizárják az árversenyből). 

Az árverseny bevezetésének lassítása mellett szóló egyik fontos érv az új finanszírozási 

rendszer bonyolultságával kapcsolatos aggodalom. Egy másik szempont az, hogy az 

egészségbiztosítók még nem képesek eredményes ellensúlyozó erőként működni az 

ártárgyalásokon, és hogy a kórházak kihasználhatják a versenyt az árak emelésére. Hiányzik 

az átláthatóság. A versenyhez szükséges, hogy mind az egészségbiztosítók, mind a betegek jól 

tájékozottak legyenek az egyes kórházak teljesítményéről, ezt az előfeltételt azonban eddig 

még nem sikerült teljesíteni. További probléma, hogy hogyan lehet elkerülni azt a fenyegető 

lehetőséget, hogy az új finanszírozási rendszer „nyitott” jellege költséginflációt váltson ki. A 

kórházi kiadások növekedésének féken tartásához az árversenyt ki kell egészíteni egy mércét 

alkalmazó összehasonlító versennyel az olyan kórházi szolgáltatásokra nézve, amelyek kívül 

esnek az árverseny hatókörén (2008-ban 80%). Ebben az összehasonlító versenyben maximált 

árakat (tarifákat) alkalmaznak, amelyeket központilag a Holland Egészségügyi Ellátási 

Hatóság határoz meg, a hatékonyan működő kórházak pedig megtarthatják a bevételi 

többletüket. Az új finanszírozási rendszer mindenki számára egyenlő játékteret hoz létre, 

mivel egyaránt vonatkozik a kórházakra és a független kezelési centrumokra is. 

Írországban is végbementek reformok a kórház-finanszírozásban. 1993 óta a finanszírozási 

megállapodások tartalmaznak egy kiegészítő elemet, amely az esetszámtól és -összetételtől 

függ. Míg a finanszírozás zömét továbbra is a globális költségvetések alapján számítják, a 

fekvő- és egynapos betegek költségvetésének egy részét (jelenleg 20%-át) változtatják az 

esetösszetétel-számításoknak megfelelően (Wiley, 2005). A 2001 évi Egészségügyi Stratégia 

javasolta, hogy ezt 2007-ig emeljék fel 50%-ra, ezt a célt azonban nem sikerült megvalósítani. 

Noha kevés formális értékelés készült erről a reformról, figyelemre méltó, hogy több időt és 

erőfeszítést fordítanak a tevékenységek regisztrálására és kódolására. Éppúgy, mint 

gyakorlatilag minden más esetösszetétel-alapú finanszírozási rendszernél, itt is felmerülnek 

kétségek a bevételnövelő manipulációkkal kapcsolatban, amikor is az esetek besorolását 

finoman változtatják. Általában azonban azok a kórházak, amelyek az esetösszetétel-

finanszírozás keretében jól működnek, egyúttal jó pénzügyi teljesítményt is képesek 

felmutatni, míg azok közé, amelyek erre nem képesek, olyan kórházak tartoznak, amelyeknek 

küszködniük kellett a költségvetés keretein belül maradásért. 

Bár a kórházi ellátás esetösszetétel-alapú finanszírozási modelljeinek fejlesztése a piaci 

verseny bevezetésének előfeltételének tekinthető, nem világos, hogy ezek a modellek milyen 

mértékben mozdítják elő a versenyhelyzet kialakulását. Ez részben annak tulajdonítható, hogy 

eddig még kevés idő telt el ahhoz, hogy kellő tapasztalat halmozódjon fel, továbbá a verseny 

hatóköre korlátozott. Egy másik döntő tényező, hogy hogyan alakul a jövőben a finanszírozó 

szervek és a kórházak közötti kapcsolat. Mi várható a szerződéses rendszertől? Eredményes 

ellensúlyt képeznek-e majd a finanszírozó szervek (mint például az egészségbiztosítók vagy a 

PCT-k) a kórházakkal folytatott alkudozásban oly módon, hogy képesek legyenek jutalmazni 

a hatékonyságot, az innovációt, az ellátás minőségét és a beteg-orientált hozzáállást? Óriási 

akadályok állnak az eredményes beszerzési tevékenység előtt, mint amilyen például az ellátás 



költségével és minőségével kapcsolatos időszerű és megbízható információ hiánya. Az 

esetösszetétel-alapú finanszírozás versenyerősítő alkalmazási módja előtt további akadályok 

is állnak, ilyenek a szerződéskötéssel kapcsolatos jogi megoldások nehézségei, a kórházi 

ellátás piacának (regionális) struktúrája, a felhasználói preferenciák, a politikai körülmények 

és a kormányzati beavatkozás. 

Kórháztervezés és a beruházások finanszírozása. 

A kórházi kapacitástervezés és beruházás háttérszervezete a verseny egyik további kritikus 

meghatározó tényezője. Egy újabb keletű vizsgálat (Ettelt és mtsai, 2007) arra mutat rá, hogy 

Európában a központosított modellek játsszák az uralkodó szerepet a kórházi kapacitás-

tervezésben (lásd 3. fejezet, Ettelt és mtsi.). A kormányok közvetlenül részt vesznek a 

beruházások finanszírozásában (lásd 7. fejezet, Dewulf és Wright). A centralizált kórházi 

kapacitás-tervezés és a beruházásokhoz nyújtott állami támogatás ellentmond a piaci verseny 

elvének. A piaci modell megkövetelné, hogy a kórházak jelentős mértékű autonómiával 

rendelkezzenek a beruházási döntések meghozatalában. Míg a magánbefektetők maguk 

dolgozzák ki beruházási terveiket, tőkeforrásokat keresnek a finanszírozásukra, és viselik a 

beruházással járó pénzügyi kockázatokat, addig az európai kórházak (akár közintézmények, 

akár pedig magán, nem-nyereségérdekelt létesítmények), egészen más intézményi 

környezetben működnek. Nagymértékben függnek a központi vagy regionális kormányzati 

döntésektől beruházási terveik jóváhagyása és finanszírozása tekintetében.  

A legutóbbi időkig Hollandia is kitűnő példát adott a központi tervezésre. A kórház-tervezési 

törvény (1971) felhatalmazta az Egészségügyi Minisztériumot a kórházi kapacitás 

szabályozására az ellátás volumene és a tevékenység jellege tekintetében. A jelenleg folyó 

piaci reform részeként a központi tervezési modellt fokozatosan felváltják egy új modellel, 

amely több autonómiát ad a kórházaknak tervezés és beruházás szempontjából. Az új 

kórháztervezési jogszabály továbbra is előírja ugyan a kórházaknak, hogy kormányzati 

engedélyt szerezzenek, de ennek az engedélynek elvben nem a tervezési eszköz szerepét 

szánják, hanem olyan eszközként kívánják alkalmazni, amellyel őrködni lehet az ellátás 

minősége és az intézmény irányítása fölött. Az új szabályozás a kórházakat teszi felelőssé 

saját beruházásaikért. A kormány azonban megtartja tervezési hatáskörét néhány 

szakterületen, és továbbra is jogosult lesz beavatkozni, ha a kórházi ellátáshoz való 

hozzáférést veszélyeztetve látja. 

A jelenlegi hollandiai piaci reform emellett jelentős mértékben megváltoztatja a beruházások 

finanszírozásának rendjét is. A korábbi rendszerben a kormányzat által jóváhagyott 

beruházások bérleti és értékcsökkenési költségét a napi ápolási díj 40 éves időszakra kiterjedő 

kiegészítésével finanszírozták. Így tehát sem a kórház, sem pedig a bank nem kényszerült 

semmiféle pénzügyi kockázatot vállalni – amit még tovább erősített az Egészségügyi Ágazat 

Garanciaalapja (Waarborgfonds voor de Zorgsector). Az új elrendezés értelmében a kórházak 

az esetösszetétel-alapú finanszírozáshoz kiegészítő normatív pótlékot kapnak beruházásaik 

finanszírozására, ami azt jelenti, hogy a beruházás hatóköre függ a kórház által nyújtott 

szolgáltatások volumenétől (lásd 8. fejezet, Bjřrberg és Verweij). 

Várható, hogy az új rendszernek jelentős következményei lesznek. A szakpolitikai 

döntéshozók úgy vélik, hogy a kórházak jobban tudatában lesznek a beruházások 

költségeinek. Az új rendszer egyéb következményeinek egyike, hogy vonzó lehet befektetői 

társaságok, kockázati-tőke tulajdonosok, ingatlanvállalatok vagy más olyan magánszervezetek 

számára, amelyek beruházási lehetőségeket és új partneri kapcsolatokat keresnek az 



egészségügyi ellátás területén. Az új rendszer kórházak csődjéhez is vezethet, ami érintheti a 

tőke költségét. Vannak tervek arra, hogy az új megoldásokat hosszabb időszakra elosztva 

vezessék be, és ezzel elkerüljék a változások súlyos, zavart keltő hatásait. 

Németországban más a helyzet. Németország 1972-ben vezette be az úgynevezett kettős 

finanszírozási rendszert, amely különválasztja a folyó kiadások finanszírozását a 

befektetésektől (lásd 7. fejezet, Dewulf és Wright). Míg az egészségbiztosítási pénztárak 

fizetik a folyó kiadásokat és a kisebb beruházásokat, a tartományok (Länder) feladata a 

kórházi kapacitás tervezése és a jelentős beruházások adóbevételekből való finanszírozása (az 

új építéseké és a jelentős rekonstrukcióké) támogatások útján (a kórházi tartalékok a 

finanszírozás további forrásai). Nyereségérdekelt kórházak éppúgy pályázhatnak állami 

támogatásra, néha azonban előnyben részesítik saját beruházási döntések meghozatalát 

szembeállítva azzal, hogy az időt rabló politikai és bürokratikus folyamatoknak vessék alá 

magukat (Busse és Riesberg, 2004). 

Németországban mindeddig nem ment végbe versenybarát reform a kórháztervezésben és a 

beruházásban. A jelenlegi kettős finanszírozási modellnek egységes finanszírozási modellel 

történő helyettesítésére irányuló szakpolitikai javaslatokat politikai viták kísérték. A legtöbb 

tartomány most vonakodik ilyen reformok bevezetésétől, mert ez megfosztaná őket a saját 

területükön működő egészségügyi ellátás befolyásolásának politikai eszközeitől. Egy másik 

probléma a beruházási szükségletek egyenlőtlen eloszlása, ami kiegyenlítetlen kiindulási 

helyzetet teremt. Míg egyes tartományok fokozták beruházási tevékenységeiket az 1990-es 

évek óta (elsősorban Németország keleti részén), más tartományokban a beruházások 

visszamaradtak. Fontos megjegyeznünk, hogy – noha a közkórházak privatizálása növelte a 

magánbefektetők szerepét – a magánberuházások növekedése mindeddig igen-igen 

korlátozott maradt (Deutsches Krankenhaus Institut, 2005). 

Az angliai NHS-ben szintén megvannak a beruházások fölötti központi ellenőrzés bizonyos 

elemei. E tanulmány írása idején a kisebb beruházásokat a helyi PCT-k tervezik, az 

Egészségügyi Minisztérium által megszabott kereteken belül. A nagyobb beruházásokhoz 

szükséges az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyása, a 100 millió fontnál nagyobb 

beruházást igénylő projekteket pedig a Pénzügyminisztériumnak is jóvá kell hagynia (Ettelt és 

mtsai, 2007). A kórházi beruházásokat a hagyományok szerint állami támogatásból 

finanszírozták. Az 1990-es évek eleje óta azonban a kormány bevezetett egy alternatív 

beruházási modellt, amely a PFI néven vált ismertté (lásd 7. fejezet - Dewulf és Wright). A 

beruházások finanszírozásának privatizálása mindig is sok politikai vitát támasztott (Pollock, 

2004), de már a fokozódó kiábrándultság jelei tapasztalhatók. Sok a panasz amiatt, hogy a 

PFI-szerződések nem eléggé rugalmasak. Egyre több bizonyíték gyűlik össze arra is, hogy a 

PFI csak átmeneti költségvetési enyhülést idéz elő (a költségeket áthárítják a jövőre), és hogy 

ez a modell a beruházások igen költséges eszközévé válik hosszabb időszakra számítva (Atun 

és McKee, 2005; McKee, Edwards és Atun, 2006).  

Írországban, egészen a legutóbbi időkig minden beruházást (sőt valójában minden 

eszközpótlást is) a kormány finanszírozott. Ugyanúgy, mint a másik három országban, a 

kórházak nem különösképpen átlátható folyamatban versengtek egymással a kormányzati 

támogatásokért. Újabban látható egyfajta elmozdulás abba az irányba, hogy ösztönzik (sőt 

egyes esetekben megkövetelik) a magánszektornak a kórházi beruházások finanszírozásában 

való részvételét. Túl korai lenne felmérni ennek a változásnak a hatását, de az első jelzések 

nem túlságosan bátorítók. Úgy tűnik, a magánszektorbeli partnerek körében csekély 

hajlandóság mutatkozik arra, hogy viseljék a kórházfejlesztési projektekhez kapcsolódó 



kockázatokat, és az eljárások még lassúbbaknak bizonyultak, mint azok a közigazgatási 

eljárások, amelyeknek a helyére szánták őket. Fontos tanulság, hogy ha egy rendszerben 

korlátozott a kapacitás a beruházási projektek tervezésére és menedzselésére, akkor 

valószínűleg még kevesebb kapacitás áll rendelkezésre a magánszektorbeli partnerek 

bevonásához szükséges pályázati és versenyfolyamatok irányítására. 

Mindent egybevetve arra a következtetésre juthatunk, hogy az európai egészségügyi 

ellátásban a kórháztervezés és -beruházás a „közszféra” részeként alakult ki. E tanulmány 

megírásakor a hollandiai kórházak autonómiáját az egymást követő kormányok erősíteni 

igyekeznek versenybarát stratégiájuk részeként, de ennek a kísérletnek a végső hatása még 

nem nyilvánvaló. Németországban és Angliában a kormányzati szervek még mindig erőteljes 

szerepet töltenek be a kórházi kapacitástervezésben. Angliában a PFI bevezetése megnövelte 

a magánbefektetők szerepét a kórházfejlesztésekben, de feltételezhető, hogy a PFI szerepe 

elérte a legmagasabb szintet, és jövője bizonytalan. 

Mit tudunk a kórházak teljesítményéről? 

Több országban történtek kezdeményezések arra, hogy információkat szerezzenek a kórházak 

teljesítményéről. A kórházi teljesítménnyel kapcsolatos információ nem csak a közvélemény 

és más érdekeltek tájékoztatásának, hanem a kórházi ellátás hatékonyság- és minőség-

javításának eszköze is. Habár önmagában véve nem piaci eszköz, hasonlóan az esetösszetétel-

alapú tarifákhoz, a piaci verseny előfeltételeinek tekinthető, mivel a beszerzés nyilvánvalóan 

kudarcra van ítélve, ha a vásárló szervek nem rendelkeznek megfelelő információval a 

kórházi teljesítményről a kapacitás, a hatékonyság, a várakozási idők, a betegek biztonsága és 

az ellátás klinikai minősége tekintetében.  

Gyors ütemben növekszik azoknak a kezdeményezéseknek a száma, amelyeknek célja 

számszerű, standardizált és összehasonlítható információk gyűjtése a kórházi teljesítményről. 

Ezeket a kezdeményezéseket nem csak kormányszervek hajtják végre, hanem egyre nagyobb 

mértékben részt vesznek bennük magánszervezetek, mint például a Dr. Foster az Egyesült 

Királyságban, amely szervezet az egészségügyi ellátással kapcsolatos információk egyik 

független szolgáltatója. 

Angliában az Ellátásminőségi Bizottság (az Egészségügyi Ellátási Bizottság és az 

Egészségjavítási Bizottság jogutódja) kapta azt a feladatot, hogy kórházak és egyéb 

egészségügyi és szociális ellátók független teljesítménymérését végezze. A bizottság vizsgálja 

a minimum standardoknak való megfelelést, így az NHS-hez tartozó ellátók, beleértve a 

kórházakat, éves vizsgálatnak lesznek alávetve szélesebb körű standardoknak való megfelelés 

vonatkozásában. Az Ellátásminőségi Bizottság – a korábbi Egészségügyi Ellátási 

Bizottsághoz hasonlóan – éves besorolásokat állít össze az egészségügyi ellátó szervezetek 

teljesítményéről. Az Alapítványi Trösztöknek ezenfelül a pénzügyi teljesítményre irányuló 

külön felmérésen is keresztül kell esniük. Úgy tűnik, hogy a közvélemény részéről jelentős 

érdeklődés van ezek iránt az eredmények iránt.  

Hasonló fejlődés figyelhető meg Hollandiában is. Az ottani Egészségügyi Ellátási Felügyelet, 

a Nemzeti Népegészségügyi és Környezetegészségügyi Intézet, valamint számos 

magánszervezet fektet be olyan információs rendszerekbe, amelyeknek révén tájékoztatni 

lehet a kórházakat, egészségbiztosítókat és a közvéleményt minden egyes kórház 

teljesítményéről. Egyes médiumok ezenfelül részletes éves rangsorolást közölnek a 

kórházakról, amelyek tájékoztatják az olvasót a „legjobb” és a „legrosszabb” kórházakról. 



Ezek a rangsorolások nem kizárólag strukturális és folyamatindikátorokon alapulnak, hanem 

tartalmaznak gyógyulási eredménymutatókat is. Az Egészségügyi Ellátási Felügyeletnek az a 

szándéka, hogy még jobban kiterjessze a klinikai indikátorok alkalmazását a kórházi 

teljesítmény mérésében. A felügyelet évente egyszer meg is látogat minden egyes kórházat, 

hogy megvitassák a kórház által a teljesítménymutatók tekintetében elért pontszámokat.  

A kórházi ellátás minőségével és költségével kapcsolatos nagyobb fokú átláthatóság igénye 

Németországot is elérte. A minőségbiztosítási eredmények közzétételére irányuló 

kezdeményezések 2000-ben kötelezővé váltak a kórházi eredetű fertőzésekre vonatkozóan. A 

kórházi ellátás és az ambuláns sebészeti ellátás minőségének fejlesztését (benchmarking 

útján) a Robert Koch Institute hangolja össze, de csak lassan válik elfogadottá ez a folyamat. 

2005 óta a kórházakat törvény kötelezi, hogy internet-honlapjukon közöljenek adatokat 

kapacitásaikról (ágyszám, emberi erőforrások, orvosi felszerelés), valamint szolgáltatásaik 

köréről és volumenéről. Nem kötelesek azonban arra, hogy információt közöljenek a 

gyógyítási eredményekről (Busse és Riesberg, 2004), és még egyáltalán nem léteznek olyan 

közlemények, amelyek rendszeres és az egész országra kiterjedő összehasonlításokat és 

rangsorolásokat tartalmaznának a kórházi teljesítményre nézve.  

Írországban a minőség és a biztonság monitorozásának céljából egy új szervezet, az 

Egészségügyi Információs és Minőségügyi Hatóság (Health Information and Quality 

Authority - HIQA) jött létre nemrégiben. A legtöbb kórház már részt vesz minőségbiztosítási 

tevékenységekben, mint például az akkreditálásban, és rendszeres auditálások folynak, 

amelyeknek célja a kórházi fertőzések csökkentése. A HIQA nehézségekkel küszködik, mert 

ugyanabban az időben hozták létre, amikor más jelentős strukturális reformokat is bevezettek, 

és eddig még nincs jele annak, hogy ez bármiféle hatást gyakorolt volna az ellátás minőségére 

az akut szektorban, noha a szervezet láthatóbbá vált a hosszú távú hosszú ápolási idejű ellátás 

minőségének ellenőrzése szempontjából.  

Összefoglalva: van igény a közpolitikai teljesítményre vonatkozó több információ iránt (De 

Bruijn, 2002). Ebből a szempontból nézve, a kórházi teljesítményre vonatkozó információ 

mennyisége gyors ütemben növekszik, és a kórházakat egyre növekvő mértékben kötelezik 

arra, hogy számoljanak be nyilvánosan teljesítményükről. Várható, hogy a piaci verseny még 

tovább erősíti ezt a fejlődést. 

Következtetések 

Ez a fejezet megvizsgálta az európai egészségügyi ellátásban folyó piaci verseny néhány 

aspektusát. Áttekintésünk azt mutatta, hogy nem látható világos és egyértelmű irányzat, mely 

a piaci verseny erősítése felé mutatna Európa-szerte. Megállapításaink arra mutatnak rá, hogy 

jelentős különbség van a piaci verseny retorikája és a „valóságos világban” történő dolgok 

között. Amit tapasztaltunk, az a szektorok széles körére kiterjedő sokféle reformtevékenység, 

ami ugyan beleillik a piaci megközelítési módba, de önmagában véve nem szükségszerűen 

piaci kezdeményezés. Az olyan politikai kezdeményezések, amelyek a várakozási idők 

rövidítése céljából mintegy felkérik a magánszektorbeli ellátókat a közfinanszírozásért 

folytatandó versenyre, vagy amelyek igyekeznek szorosabban összekapcsolni a kórház-

finanszírozást a teljesítménnyel, jó példák olyan reformokra, amelyeknek pozitív hatásuk 

lehet a kórházpiac fejlődésére. A vizsgált négy ország közül csak Hollandiában találtunk 

többé-kevésbé egyöntetű reformtörekvést, amelynek célja a piaci verseny élénkítése a kórházi 

ellátásban, de ezeknek a reformoknak a hatóköre egyelőre meglehetősen bizonytalan. 



Áttekintésünk jól szemlélteti az európai piaci reform korlátozott természetét. Például, 

Hollandia kivételével árverseny sehol sem folyik, és az árverseny köre még Hollandiában is 

igen-igen korlátozott maradt mindeddig. Az általunk leírt valamennyi országban a verseny a 

nagy volumenű, rutinszerű, tervezhető (nem sürgős) ellátásra összpontosul. A piaci verseny 

retorikája ellenére a nyereségérdekelt kórházi ellátás törvényi tilalmát még mindig nem 

törölték el Hollandiában. A jelentős kórházi beruházások közületi tervezése is mindenütt 

érvényesül Európa-szerte. Az egyetlen ország, amelyben a nyereségérdekelt kórházak piaci 

részesedése számottevően nőtt, az Németország, de ez a növekedés nem valamely, az egész 

országra kiterjedő, jól szervezett privatizálási politika eredménye. Nőtt az új 

magánszervezetek száma a kórházi ellátásban Angliában, Írországban és Hollandiában is, de a 

szakellátásban betöltött szerepüket nem szabad túlértékelni. Az általános kórházak még 

mindig vezető szerepet töltenek be a betegek szakellátásában. Túlságosan korai lenne 

értékelni, hogy az egy szakmára specializálódott magáncentrumok nagyobb elterjedése 

milyen mértékben változtatja majd meg az európai kórházi tájkép szerkezetét. 

A kórházi ellátás piaci reformja nem valamilyen „ősrobbanás”. A legtöbb reform 

végrehajtásához sok évre van szükség, és óvatos megközelítést kell alkalmazni. A kormányok 

mindenáron törekednek arra, hogy elkerüljék a kórházi ellátás szerkezetében a torzulásokat, és 

hogy „menet közben tanuljanak”. A piaci reformokkal összefüggő politikai konfliktusok is 

segítenek megmagyarázni e reformok fokozatosan növekvő, lépésről-lépésre haladó 

természetét, és még mindig gyenge a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy célszerűek-e a 

piaci reformok a kórházi ellátásban vagy általában az egészségügyi ellátásban. 

Nehéz lenne érvényes jóslatokat kimondani az Európa-szerte folyó piaci reformok jövőjéről. 

Az egészségügyi szakpolitika olyan beágyazott tevékenység, amelyet a szélesebb értelemben 

vett közpolitika fejleményei nagymértékben befolyásolnak. Számos országban figyelhetjük 

meg a piaci verseny élénkítését célzó irányzatot a közszférában. A közbeszerzési eljárások 

egyre inkább szerveződnek azzal a céllal, hogy megfelelő „értéket kapjanak a pénzért” (lásd 

7. fejezet, Dewulf és Wright), és ez az irányzat érinteni fogja az egészségügyi szakpolitikát is. 

A piaci verseny kilátásai az egészségügyi ellátásban valószínűleg a nyújtott ellátás típusától 

függnek. A piaci verseny legnagyobb valószínűséggel a nagy volumenű, rutinszerű, 

tervezhető ellátások területére terjed majd ki, ahol elfogadható mértékű konszenzus jöhet létre 

arról, hogy mit nevezhetünk „jó egészségügyi ellátásnak”, és ahol az egészségügyi 

kockázatok mértéke korlátozott. Nem valószínű, hogy a verseny gyorsan kiterjedjen az 

összetettebb és a sürgősségi ellátások területére. 

A piaci verseny jövője a kórházi ellátásban ezen felül értékfüggő. Noha sokféle és igen 

jelentős eltéréseket találunk abban, ahogy az értékeket konkrét megoldásokká váltják át, 

elfogadható dolog azt mondani, hogy Nyugat-Európában a kórházi ellátásban hagyomány az 

egyetemes hozzáférés, az egyenlő bánásmód és a pénzügyi terhek méltányos elosztása. 

Kézenfekvő feltételezni, hogy ezeknek az értékeknek a politikai képviselete korlátozni fogja a 

piaci versenyt a kórházi ellátásban. Ebből a szempontból tekintve egyáltalán nem meglepetés, 

hogy a piaci verseny hatóköre olyannyira korlátozott maradt, mint eddig. A jövő számára a 

politikai kihívás az, hogyan lehet a közösségi értékeket a piaci verseny modelljében 

megőrizni. 

Egy utolsó döntő tényező a piaci reformok hatását érinti. Egyelőre csak szórványos 

bizonyítékaink vannak a piaci reformok hatásairól. Még sok kérdés maradt 

megválaszolatlanul. Például jobb teljesítményt nyújtanak-e a nyereségérdekelt kórházak a 

közkórházaknál a hatékonyság, az ellátásminőség, az innovációs képesség vagy a beteg-



orientáltság tekintetében? Csökkenti-e a piaci verseny a várakozási időket? Milyen hatást 

gyakorol az adminisztratív költségekre? Nem vált-e ki a teljesítményfinanszírozás „kúszást”, 

vagyis azt a tendenciát, hogy az ellátásokat komplexebbnek tüntessék fel, és így magasabb 

térítésekhez jussanak (Nassiri és Rochaix, 2006)? Milyen mértékben hajlandó a magánszektor 

magára vállalni a kórházi ellátásban rejlő kockázatokat? Milyen mértékben hatol be a 

magántőke a kórházi ellátásba, és nem teremt-e feszültséget a betegek illetve a részvényesek 

számára fontos értékek között? Hogyan képes a közszféra eredményesen együtt működni a 

magánszektorral az állami-magán partnerségekben? 

Mivel nincsenek világos válaszok a fenti és egyéb, ebbe a problémakörbe tartozó kérdésekre, 

ez azt jelenti, hogy a piaci versennyel kapcsolatos jelenlegi vitát a politikai spektrum minden 

oldaláról a priori érvelések uralják. Javasoljuk szisztematikus kutatások végzését annak 

kimutatására, hogy mi működik, és mi nem működik, és hogy mindennek milyen 

következményei vannak a tőkefinanszírozási modellekre nézve. 
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7. fejezet 

Forrásteremtő modellek, beszerzési stratégiák és döntéshozatal 

Geert Dewulf, Stephen Wright 

Bevezetés 

Az egészségügyi ágazat számos európai országban gyors ütemben változik, nem utolsósorban 

abban, ahogy az igazgatási szervek a szolgáltatások nyújtásához szükséges állóeszközök 

megszerzésének és ellenértékük megfizetésének problémáját megoldják. Az a mechanizmus, 

amelynek révén az állóeszközökre szert tesznek, nem pusztán magának a szerzett vagyonnak, 

hanem a felhasználásukkal nyújtott szolgáltatásoknak a szempontjából is döntő jelentőségű. 

Hagyományosan a beruházások fő tőkeforrása korábban a közszféra „törzstőkéje” volt. A 

verseny erősödése az egészségügyben, és az EU közbeszerzési irányelveinek a 

következményei arra késztetik a kórház-igazgatóságokat és az egészségügyi 

minisztériumokat, hogy új finanszírozási modelleket valósítsanak meg, és az eddiginél 

nagyobb mértékben támaszkodjanak a magántőkére és szakértelemre (lásd 6. fejezet, Maarse 

és Normand). Ahogy egyre több állami-magán partnerség jön létre, úgy erősödik az igény 

annak bizonyítására, hogy ezek az új rendszerek valóban kellő „értéket adnak a pénzért”, és 

végső soron javítják az egészségügyi ellátást. 

Ez a fejezet áttekintést ad a beszerzési stratégiákról és a tőkefinanszírozási modellekről, és 

kidolgoz egy keretet, amelynek segítségével stratégiai döntések hozhatók meg arra 

vonatkozóan, hogy mely modellek nyújtják a legtöbb értéket az egészségügyi ellátás 

szempontjából. A fejezet a különböző beszerzési stratégiák áttekintésével indul. Ezután leírja 

a beruházások finanszírozásának Európa-szerte tapasztalható jelenlegi fejleményeit, és 

részletesen kitér a szerződéseknek és az együttműködésnek a különböző finanszírozási 

struktúrákban betöltött szerepére. Végül a fejezet áttér az „értéket a pénzért” kérdésének 

megtárgyalására, illetve az egészségügyi ellátás jövőbeli nyújtása szempontjából fontos 

stratégiai jelentőségű témák tárgyalására, különösen a kórházak tekintetében. 

Beszerzési stratégiák 

A beszerzés folyamata felöleli az állóeszközök vagy szolgáltatások vásárlásával összefüggő 

tevékenységek teljes körét. Többféleképpen lehet egészségügyi ellátást vagy 

infrastruktúrát/eszközt beszerezni. A beszerzésnél alkalmazott módszer egyes esetekben 

szorosan kapcsolódik a finanszírozást nyújtó rendszerhez, ettől eltekintve azonban különálló. 

Winch (2002) négyféle beszerzési típust különböztet meg:  

 a képesség házon belüli fenntartása; 

 valamely szállító kijelölése; 

 versenyeztetés (ezt gyakran alkalmazzák az építészek kiválasztásakor); 

 versenytárgyalás kiírása. 

Napjainkban a legtöbb európai országban a közszféra beszerzési politikái a versenytárgyalás 

jelentőségét emelik ki. Ezt az irányzatot megerősítik az EU-nak a közbeszerzések 

átláthatóságára és feddhetetlenségére vonatkozó irányelvei. A legtöbb szolgáltatást 

versenytárgyalás útján szerzik be. Az EU 2005 júniusától kezdve érvényben lévő előírásai 



szerint minden olyan projekt esetében, amelynek értéke (a hozzáadott-érték adót nem 

tekintve) meghaladja az 5923 millió eurót, versenytárgyalást kell kiírni. A versenytárgyalások 

lehetnek nyitottak minden ajánlattevő számára, vagy korlátozódhatnak az előminősített 

vállalkozók valamely listájára. Öt módszer különböztethető meg (Bing és mtsai, 2005): 

 nyílt versenytárgyalásos pályáztatás; 

 meghívásos pályáztatás; 

 regisztrált névjegyzékek; 

 projekt-specifikus előminősítés; 

 tárgyalásos pályáztatás. 

A versenytárgyalás elterjedésén túlmenően megfigyelhető az egészségügyi szolgáltatások 

kiszerződtetése felé mutató általános irányzat. Egész Európában sehol nem tekintik már az 

egészségügyi ellátást a kormányok kizárólagos feladatának. Az Egyesült Királyságban 

például piaci mechanizmusokat vezettek be azzal a kifejezett céllal, hogy bővítsék a betegek 

választási lehetőségeit, áthárítsák a feladatokat a szolgáltatókra, növeljék a ráfordításért kapott 

ellenértéket, javítsák az ellátás minőségét, és jutalmazzák az NHS személyi állományát, ha jól 

reagál a helyi szükségletekre és preferenciákra (Montgomery, 1997). A különböző 

létesítmények és szolgáltatások beszerzési módja egyre inkább eltolódik a hagyományos 

megközelítési módtól – amelyben a bevételt a közszféra őrizte meg, és egyben viselte a 

kockázatokat – a koncessziós szerződések felé, amelyekben a kockázatok és a bevételek 

legalábbis elméletben átkerülnek a magánszektorhoz. 

Bult-Spearing és Dewulf (2006) különböző beszerzési sémákat különböztet meg, amelyekben 

más és más szerepek és hozzájárulások jutnak a közszférabeli és a magánfeleknek (7.1 

táblázat). 

7.1 táblázat: Beszerzési rendszerek 

Beszerzési 

rendszer 

Menedzsment Beszerzési eljárás Kockázatok Forrás 

Hagyományos 

beszerzés 
Közszféra 

A közszereplő 

ajánlatot kér egy 

vagy több munkára  

Kockázat és felelősség a 

közszereplőé 

Költség és 

bevétel a 

közszerepl

őé 

Innovatív 

beszerzés 
Közszféra 

A közszereplő 

output-specifikus 

ajánlatot kér átfogó 

megoldásra 

Tervezési, kivitelezési 

és/vagy karbantartási 

kockázat a 

magánszereplőé 

Költség és 

bevétel: 

egyösszegű 

a 

közszerepl

őnek, 

változó 

összeg a 

magánszer

eplőnek 

Állami-magán 

partnerség: 

koncessziós 

szerződés 

Közszféra 

A közszereplő 

szolgáltatásra kér 

ajánlatot, 

koncesszióval 

ellentételez 

Tervezési, kivitelezési, 

pénzügyi és 

karbantartási/működteté

si kockázat a 

magánszereplőé 

Költség és 

bevétel: 

egyösszegű 

a 

közszerepl

őnek, 

változó a 

magánszer

eplőnek 



Állami-magán 

partnerség: közös 

vállalkozás 

Állami-magán 

Közös beszerzés és 

megosztott 

felelősség 

Megosztva a köz- és a 

magánfél között 

Költség és 

bevétel: 

Megosztva 

a köz- és a 

magánfél 

között 

Privatizálás Magán 

Közfeladatok és 

kompetenciák 

áthárítása a 

magánszektorra 

Kockázat és felelősség a 

magánszereplőé 

Költség és 

bevétel a 

magánszer

eplőé 

Forrás: Bult-Spiering és Dewulf, 2006. 

Az állami-magán partnerségekben számos szerződési formát lehet megkülönböztetni: 

 tervezés, kivitelezés, finanszírozás és üzemeltetés (DBFO) 

 tervezés, kivitelezés, finanszírozás és karbantartás (DBFM) 

 kivitelezés, üzemeltetés és átadás (BOT). 

Az állami-magán partnerségek háromféle értelemben is különböznek a beszerzés 

hagyományos formájától (Ball, Heafy és King, 2000; Bult-Spearing és Dewulf, 2006): 

 Az egész életciklusra kiterjedő felelősség. A magánszereplő felelős az ellátás egész 

életciklusáért. 

 Olyan kimenetel-specifikációt alkalmaznak, amelyben inkább a közszféra 

szükségletei, nem pedig az infrastruktúra és eszköz-háttér konkrét formája határozza 

meg az előírt szolgáltatásokat. 

 A kockázat a közszféráról a magánszektorra tevődik át. 

Kialakult az az irányzat, hogy integráltabb szerződéseket kössenek, de ez összeütközésbe 

kerülhet a versenytárgyalásra vonatkozó EU irányelvekkel. Az új beszerzési útvonalak, mint 

például a partnerség és a koncessziós szerződés létrehozása még nehezebbé válhat az olyan 

helyzetekben, amelyekben nem az ár az egyetlen – vagy nem az elsődleges – kiválasztási 

kritérium (Winch, 2002). 

A pályázati eljárás rendszerint a következő szakaszokból áll: 

 piaci konzultáció vagy információkérés; 

 felhívás (elő-)minősítésre; 

 felkérés tender benyújtására vagy pályázati felhívás közzététele ajánlat (proposal) 

benyújtására; 

 a pályázat értékelése, jelöltlista állítás (az esélyesek) 

 tárgyalás a jelöltlistán szereplő pályázókkal; 

 a pályázat kiválasztása, a koncesszió megadása és a pénzügyi zárás. 

A versenypályázati eljárást gyakran bírálják azért, mert magas tranzakciós költségekkel jár. 

Az egyik fő ok a pályázati eljárás hosszadalmas volta. Például az Egyesült Királyságban az 

állami-magán partnerség keretében lebonyolított projektek pályázati eljárása 2005-ben, 

átlagban körülbelül 27 hónap volt a szóban forgó szerződés „pénzügyi lezárásáig”. Az NHS 
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keretében lebonyolított (kisebb) projektek átlagos beszerzési ideje 21 hónap volt (HM 

Treasury, 2006). Napjainkban egyes megfigyelők arra számítanak, hogy az új EU-jogszabály 

2%-kal növeli a pályázati költségeket, mivel előírja, hogy a jelöltlistára felvett ajánlattevők 

részletesebb ajánlatot dolgozzanak ki. Az Egyesült Királyság kormánya, úgy tűnik, kiegészítő 

térítéseket kínált a konzorciumoknak egyes újabb keletű PFI-beszerzések esetében, a 

„verseny-párbeszéd” folyamatában felmerülő pótlólagos költségek fedezésére (Donnelly, 

2007). A tranzakciós költségek csökkentése céljából a különböző országok kormányai 

szabványosítják az eljárásokat és a szerződéseket. A szabványosítás nyilvánvalóan alkalmas 

eszköz a tenderezési folyamat felgyorsítására. 

Finanszírozási modellek 

Az európai egészségügyi rendszerekben, amelyekben a finanszírozást és – kisebb mértékben – 

az egészségügyi ellátást is a közszféra uralja, a tőke vagy szolgáltatások pénzügyi 

erőforrásainak többségét végső soron az állam bocsátja rendelkezésre. Azonban ebben az 

állam különböző „karjai” játszanak szerepet, beleértve a helyi, regionális, nemzeti és 

szupranacionális szinteket. Ez az összetettség azt jelenti, hogy az állóeszközökért és 

szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetése késedelmet szenvedhet. Ebben a szakaszban 

áttekintjük, hogyan történik a fizetés az eszközállomány különböző elemeiért, akár a 

kivitelezés időpontjában, akár pedig az idők során elosztva. 

A közszféra „törzstőkéje” 

Európában az eddig létező hagyományos tőkeforrásokban a közszféra „törzstőkéje”
2
 tölti be a 

túlnyomó szerepet. Ez a kifejezés azonban félrevezető, mert csak korlátozott mértékben 

hasonlítható a „törzstőke” fogalmának a magánszektorban használatos értelmezéséhez. 

Tágabb értelemben, a közszféra „törzstőkéje” esetében az ingatlan értékét nem veszik 

szükségszerűen figyelembe, és erre a tőkerészre jutó pénzügyi megtérülést sem kell 

kötelezően megfizetni a közszférabeli részvényesnek. Jelenleg a fejlődés éppen ebbe az 

irányba halad: a vagyon értékcsökkenésének számbavétele és a tőkeköltségek potenciális 

ráterhelése az érintett közszférabeli vállalkozások mérlegére. Ezt néha egy olyan csomag 

részeként vezetik be, amelynek célja független irányítású trösztök létrehozása. 

A beruházási célokat szolgáló „ingyenes” állami tőke klasszikus esetét láttuk 

Németországban, a szociális egészségbiztosítási rendszerben. Németország duális 

rendszerében (duales System) a tartományok (Bundesländer) gyakran ajánlanak fel 

pénzeszközöket különböző kórházi ellátóknak, függetlenül attól, hogy köztulajdonban 

(például települési önkormányzatok tulajdonában) vagy a nyereségérdekelt magánszektorban 

vannak-e (például a Rhön Klinikum, amelyet az esettanulmányokat tartalmazó kísérő kötetben 

tárgyalunk, vagy a Fresenius) vagy pedig a nem-nyereségérdekelt magán- vagy önkéntes 

szektorban (például a Caritas vagy a Vöröskereszt), mindaddig, amíg a regionális kórházi 

                                                 
1 A LIFT-ek ingatlanalapú állami-magán partnerségi struktúrák alapellátási létesítmények és a hozzájuk társuló egészségügyi (mint például 

lábgondozás (pedikűr) vagy fogászat), illetve kereskedelmi (például gyógyszertári) helyiségek fejlesztésére. 

2
 A hagyományos, magánszektorbeli törzstőke a finanszírozás olyan forrása, amely tulajdonosi jogokat biztosít 

az érintett egységben, és elsőrendű kockázatot visel a tőkeveszteségért; a megszerzett jövedelem („osztalék”) a 

teljesítmény függvénye, és nincs garantálva, mint a kötvény esetén. A közszféra törzstőkéje enyhített formában 

felel meg ezeknek a sajátosságoknak. 



rendszer (Krankenhausplan) akkreditálja a szóban forgó létesítményt az érintett tartományban 

(Bundesland). 

Adósság a közszférában 

Úgy tűnik, hogy egyre kiterjedtebben veszik igénybe a közszférában a kötvényeket, ahol 

legalábbis névlegesen felmerül a kamatfizetési kötelezettség. A közszférában a kötvény és a 

részvény között az ösztönzők tekintetében érzékelhető valóságos eltérések a gyakorlatban 

nem különösebben jelentősek. Sok függ attól, hogy „puha” vagy „kemény”-e a költségvetési 

korlát. Ha a valóságban az érintett egységet nem fenyegetik szankciók a túlköltekezés miatt 

(tehát puha a költségvetési korlát), akkor a kötvényadósságot is lényegében leírják. Például 

Spanyolországban a legtöbb autonóm közösség (Comunidades Autónomas) nem folytat 

fegyelmezett költségvetési eljárásokat az egészségügyben, és a költségvetési keret 

túllépésének következményei ennek megfelelően nem feltétlenül túlságosan komolyak 

(legalábbis rövid-közepes távon). 

A kötvényeknek a közigazgatáson belüli kezelése jelentős eltéréseket mutathat. Hollandiában 

a független regionális kórházi trösztök mérlegeiben szereplő kötvényeket, bármilyen forrásból 

erednek is (tipikusan a kereskedelmi bankszektorból), a törvény értelmében mindeddig ötven 

év alatt törlesztették, ez a gyakorlat azonban most már változóban van (lásd 6. fejezet, Maarse 

és Normand). Tekintettel arra, hogy a vagyon számos eleme demográfiai, epidemiológiai, 

technikai tényezők vagy az elemek életkora következtében 50 évnél sokkal rövidebb időszak 

alatt fölöslegessé válik, számos kórház cipel „fantom-elemeket” mérlegében, amelyeket már 

réges-régen nem használnak az eredeti célra, sőt esetleg már le is bontottak. Ez azt jelenti, 

hogy még mindig van adósság-szolgálati pénzáramlás, noha a pótlást képező infrastruktúra, 

eszköz is nagy valószínűséggel már szerepel a mérlegben (és a maga rendjének megfelelően 

amortizálódik), mindaddig, amíg valamely fél közbe nem lép, és ki nem vásárolja. A tiszta – 

de inkább csak szóbeli – megoldás az, hogy a könyvszerinti élettartamot hozzáigazítjuk a 

funkcionális élettartamhoz, de ez „ex ante” rendkívül nehéz, amit még jobban megnehezít az, 

hogy az egészségügyi ellátás eszközeinek technikai élettartama gyakorlatilag korlátlanul 

meghosszabbítható (azonban úgy, hogy az érintett struktúra fokozatosan egyre kevésbé 

alkalmas a megfelelő ellátás nyújtására). Nyilvánvalóan kívánatosak olyan eljárások, amelyek 

a már nem funkcionáló, egykori vagyonelemek leírását lehetővé teszik. 

Az egészségügy finanszírozásának növekvő területei 

Három olyan finanszírozási pálya van, amelyeknek jelentősége Európa-szerte növekszik az 

egészségügyi ágazatban: az EU-támogatások, az állami- magánpartnerségek különböző 

formái és a privatizálás. 

Az Európai Unió támogatásai 

Az EU fő Strukturális Alapjai közé tartozik az ERDF, a Kohéziós Alap és az Európai 

Szociális Alap, amelyek mind más-más jogosultsági kritériumokkal működnek. Ezek 

kiegészítik a hetedik keretprogram kutatásra és fejlesztésre igénybe vehető pénzeszközeit 

(FP7) vagy a jelölt, illetve társult (például nyugat-balkáni) országoknak nyújtott támogatást. 

Ebben a fejezetben azt tárgyaljuk, milyen segítséget nyújtanak a Strukturális Alapok az EU 

úgynevezett „konvergencia-országai” számára különböző infrastrukturális létesítmények 

megvalósításában (lásd 7.1 szövegdoboz). Ez lényegében a közszférabeli törzstőke egy másik 

formája, noha vannak bizonyos sajátos jellemzői. 



A Strukturális Alapok korábbi fordulókban nyújtott támogatásaiból az egészségügy nem 

maradt ki teljesen, de kétségtelen, hogy elsőbbséget sem kapott. Ezzel szemben a „2007-2013 

Új Pénzügyi Perspektívák” periódusban az egészségügy kifejezetten szerepel. Az Új Pénzügyi 

Perspektívák Európai Bizottság által folyósított támogatásainak teljes összegét az összes 

ágazatban az érintett országok esetében 2007 és 2009 között körülbelül 347 milliárd euróra 

teszik. Úgy becsülhetjük, hogy e transzferek 2-5% közötti része kerül az egészségügybe. Ez 

évi 1,0 - 2,5 milliárd eurót tenne ki. Figyelembe véve, hogy Európában, az egészségügyben 

eszközölt összes beruházás jelenleg körülbelül évi 35 milliárd euró, az EU regionális 

segélyként hozzáférhető összes potenciális erőforrás az egészségügyi szektor éves bruttó 

állótőke-képződésének körülbelül 3%-a. 

7.1 szövegdoboz: A krakkói (Lengyelország) II. János Pál kórház 

Az utóbbi években a krakkói II. János Pál kórház új létesítményeket fejlesztett, és meglevőket 
modernizált. A kórház bővítését, illetve több osztály és igazgatási egység korszerűsítését 
különböző forrásokból finanszírozták, beleértve a kórház saját forrásait és a központi 
kormányzat költségvetését. A legfontosabb beruházásokat azonban teljes mértékben vagy 
részlegesen az EU finanszírozta. Orvosi felszereléseket külön-külön projektek keretében 
szereztek be, a főbb befektetések között felújítások és átépítések szerepelnek. 2007-ben, a 
kórházban két olyan projekt megvalósítása volt folyamatban, amelyben az EU 
társfinanszírozóként részt vett a Strukturális Alapok Integrált Regionális Operatív 
Programjának keretében:  
- az echokardiográfiás és a mammográfiás rendszer digitalizálása (EU finanszírozás 75%, 
kórházi finanszírozás 25%); valamint  
- e-kórház – orvosi adatokat és távkonzultálást (telemedicina) támogató digitális platform 
létrehozása (EU finanszírozás 75%, kórházi finanszírozás 25%).  
A kivitelezés jelentős változásokat idézett elő a kórház struktúrájában, beleértve új 
diagnosztikai és terápiás modalitások bevezetését, továbbá a kezelések folyamatosságára és 
kiegészítő jellegére jobban összpontosuló figyelmet. Az EU-programoktól kapott támogatás 
nagy jelentőségű volt a kórház fejlesztése szempontjából. A legtöbb kezdeményezést 
mindenképpen elindították volna, de megvalósításuk sokkal hosszabb időt vett volna igénybe, 
és hatókörük is korlátozottabb lett volna. 
Forrás: A kísérő kötetben szereplő esettanulmány. 

Ez jelentős összeg, annál is inkább, mivel a támogatásnak ez a formája a „konvergencia-

országokra” összpontosul, amelyek szegényebbek, mint az EU-átlag, és gyakran 

meglehetősen kicsinyek. 

Meg kell jegyezni, hogy az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága (DG 

Regio) felelős a Strukturális Alapok pénzeinek elosztásával kapcsolatos – a fogadó 

országokból eredő – javaslatokért. . Ez a főigazgatóság foglalkozik valamennyi ágazattal, 

beleértve a közlekedést, a környezetvédelmet és az energiát, és szakértelme is inkább az 

országokkal való kapcsolattartásra, nem pedig az ágazati politikákra összpontosul. Korábban 

a Bizottságnak az egészségügyért elsődleges felelősséget viselő főigazgatóságát (DG Sanco) 

nem vonták be az infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatos döntésekbe, még akkor sem, 

amikor kórházak finanszírozásáról volt szó (a kórházi ágazat a beruházások legfőbb fogadó 

ágazata az egészségügyben). Egyértelmű, hogy gondoskodni kell arról, hogy az EU regionális 

segélyforrásait bölcsen használják fel. 

Az állami-magán partnerségek 

A politikai vitákban és a médiumokban sok zűrzavar tapasztalható azzal kapcsolatban, hogy 

mi tekinthető állami-magán partnerségnek. Az Egyesült Királyságban működő Közpolitikai 



Kutatóintézettől származó népszerű munkadefiníció szerint „az állami-magán partnerség 

olyan kockázat-megosztási kapcsolat a közszféra és a magánszektor között, amely valamely 

kívánatos közpolitikai kimenetel megvalósítására irányuló közös törekvésen alapul” (Institute 

of Public Policy Research, 2001). Azt mondhatjuk, hogy valamely projekt akkor állami-

magán partnerség, ha hosszú távú működtetési felelősség áll fenn a projekt élettartama során, 

mint például a DBFO rendszerekben. A közszféra lemond arról, hogy saját infrastruktúrája, 

eszközei (stock, állomány) legyenek, inkább szerződést köt a szolgáltatások nyújtására, 

beleértve a betegek elszállásolásával kapcsolatos szolgáltatásokat is (flow, áramlat), 

amelyeket ezekhez a szolgáltatásoknak az igénybevételéhez nyújtanak. 

Az állami-magán partnerséget gyakran a „privatizálás” szinonimájaként alkalmazzák. Az 

állami-magán partnerséget leghelyesebb azonban átmeneti – noha hosszú távú – projektnek 

felfogni, míg a privatizálás rendszerint végleges. Ebben az értelemben azonban a privatizálás 

éppen a sarkalatos ellentéte az állami-magán partnerségnek (7.1. ábra). 

7.1. ábra: Az állami-magán partnerségek spektruma 

 

Forrás: Bennett, James és Gohmann, 2000.  

Az állami-magán partnerség sokféle különböző formát ölthet, és különféle rendszerben 

működhet a teljesen közszférába tartozótól a teljesen magánszektorbeli példákig (Bennett, 

James és Grohmann, 2000; Savas, 2000). Az egészségügyi ellátásban az állami-magán 

partnerség gyakran koncessziós szerződésre utal (beleértve a privatizálás eseteit is). A 

koncesszió a társaságra hárítja a valamely vagyonállomány alapján nyújtandó szolgáltatás 

teljes felelősségét, beleértve az üzemeltetési tevékenységeket, noha az egészségügyi 

ellátásban ez rendszerint nem terjed ki a gyógyító tevékenységekre. Yescombe (2002) a 

következőképpen vázolta szemléletesen a koncessziós projekt különböző szereplői közötti 

kapcsolatokat (7.2 ábra). 

7.2 ábra. Néhány főbb kapcsolat a koncessziós projekt szereplői között 



 

Forrás: Yescombe 2002 alapján. 

Az állami-magán partnerségi modell legszélesebb körben idézett példája az Egyesült 

Királyság PFI-programja, amelyet a konzervatív kormány indított meg ugyan, de az 1997-ben 

hatalomra került munkáspárti kormányzat jelentős mértékben kiterjesztett. Szigorú értelemben 

véve a PFI az a keret, amelyben az Egyesült Királyság központi kormányzata speciális 

rendeltetésű hiteleket kínál finanszírozás céljából. Az állami-magán partnerségek 

kiterjedhetnek olyan szituációkra is, amelyekben a helyi kormányzat szerződik valamilyen 

szolgáltatás nyújtására a központi kormányzat pénzügyi támogatása nélkül. A PFI-ket 

különböző ágazatokban alkalmazzák, ideértve az útépítést, hidak és alagutak építését, a 

honvédelmet, az igazságszolgáltatást, a légi közlekedés-irányítást, a közigazgatást, az 

oktatásügyet és az egészségügyet. Az egészségügy esetében a PFI-program igen jelentős 

kezdeményezés, amely az Egyesült Királyság egész egészségügyi ingatlanállományának 

jelentős részét megújítja. Ezt a mechanizmust – különböző vonatkozásokban a helyi 

szükségletekhez igazítva – alkalmazzák Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában és 

Spanyolországban. Léteznek továbbá állami-állami partnerségek is (például a Hospital de 

Asturias Spanyolországban), amelyek azáltal, hogy a kivitelezendő ingatlannal kapcsolatos 

felelősséget átruházzák egy erre rendeltetett, de továbbra is állami szervre, fokozni 

igyekeznek a teljesítményösztönzők hatását. 

Jelentős eltérések vannak az állami-magán partnerségek körét illetően a különböző 

jogrendszerekben. Az elszállásolás jellegű állami-magán partnerségek (Egyesült Királyság 

PFI, Franciaország, egyes állami-állami partnerségek Spanyolországban) csak az épületet 

magát szállítják, néha különböző típusú berendezésekkel együtt, beleértve a gyógyászati célú 

berendezéseket is. Más modellrendszerek az elszállásolási célú és a gyógyító szolgáltatásokat 

nyújtó állami-magán partnerségeket tartalmaznak, mint például a jelenlegi portugál modell, 

ahol az „InfraCo” és a „ClinCo” működik speciális célvállalkozásként, mindegyik 

párhuzamos (noha eltérő) elrendezésű részvénytulajdonlással és különböző szerződési 

időtartamokkal. Végül vannak az egész lakosság ellátásra vonatkozó modellek (például az 

Alzira-modell Spanyolországban, lásd a megfelelő esettanulmányt a kísérő kötetben). A 

legtöbb ilyen állami-magán partnerség az akut kórházi ellátásra vonatkozik (kivétel a Coxa 

kórház Finnországban, amely tervezhető ízületpótló sebészeti ellátással foglalkozik, és 

amelyet szintén tárgyal a kísérő esettanulmány-kötet). Az állami-magán partnerségeket 

természetüknél fogva leggyakrabban az olyan országok alkalmazzák, amelyek valamilyen 

nemzeti egészségügyi szolgálattal rendelkeznek, minthogy számos ország, amelyben a 

társadalombiztosítás-szerű egészségbiztosítási rendszer működik, már befogadott független 



(esetleg magán-) kórházakat is. Franciaország azonban alkalmaz állami-magán 

partnerségeket: a Regionális Kórházi Ügynökség (Agence Régionale de l’Hospitalisation) 

menedzsment-egységei a párizsi Egészségügyi Minisztérium ágazatai, és jelenleg egyes 

esetekben (például Caen-ban vagy Ile-de-France déli részén) beteg-elszállásolási 

szolgáltatásokra kötnek szerződéseket. 

Mindent egybevetve, számos érvet lehet felhozni az egészségügyben működő állami-magán 

partnerségek mellett és ellen. Egyes sajátosságok – például az életciklusra kiterjedő tervezés, 

a szolgáltatás kimenet-alapú meghatározása és a kockázatoknak azokra a felekre történő 

hárítása, amelyek leginkább képesek azokat viselni – nem kötődnek szorosan az állami-magán 

partnerségek természetéhez, noha természetes módon beleilleszkednek ebbe a modellbe. 

Másrészt az Egyesült Királyság-beli PFI-modellt gyakran bírálták például azon az alapon, 

hogy az ágyszám csökkenéséhez vezetett, noha ez nem róható fel közvetlenül a PFI-

rendszernek. A központi kormányzat néha kifejezetten az ágyszámok ésszerűsítésére törekvő 

terveket dolgoz ki, a magán-finanszírozás pedig csak egy eszköz, amelyet történetesen erre a 

célra használ. Továbbá, sokszor kell az újonnan épült kórházak finanszírozási költségeit a 

tőke- és a működési költségek csökkentésével ellensúlyozni, amit szükségképpen a kapacitás 

csökkentése útján kell megvalósítani, függetlenül a finanszírozás konkrét módjától. Mindent 

egybevetve, a magánszektorban integráltan végbemenő tervezésnek és üzemeltetésnek a 

teljesítmény javítására kell törekednie, és a kormányzat ebben a tekintetben némi szerény 

eredményekről számol be (lásd például National Audit Office, 2003).  

Az állami-magán partnerségek – a jelenlegi, Európában kialakult értelmezés szerint – 

lényegében DBFO-struktúrák, és „projektfinanszírozáson” alapulnak. A projektfinanszírozást 

tulajdonképpen helyesebb lenne „korlátozott biztosíték melletti finanszírozásként” értelmezni, 

minthogy a projektfinanszírozás a szigorú meghatározás értelmében „kezességvállalás 

nélküli”. A gyakorlatban a finanszírozók számára rendszerint van valamiféle „második kiút” 

(vagy harmadik), és nem kell kizárólag a szóban forgó vagyon által generált bevételáramlásra 

támaszkodniuk. Például az Egyesült Királyságban hatályos az úgynevezett „maradvány-

kötelezettségekről szóló törvény”, amely előírja a kormánynak, hogy vásárolja ki az 

elsőbbségi kötvényeket (vagyis azokat, amelyek a visszafizetés szempontjából prioritást 

élveznek felszámolás esetén), mégpedig a projekt kudarcának számos lehetséges oka esetén.  

Az állami-magán partnerségek finanszírozásában rendszerint 10% a részvény és 90% a 

kötvény vagy kötvényszerű instrumentum szerepe. Ilyen struktúra esetében nyilvánvaló, hogy 

az állami-magán partnerség valójában nem egyéb, mint a hitelfinanszírozás más formája. Az 

állam saját mérlegébe is bevonhatná ezt az adósságot. Az állami-magán partnerségek tehát 

nem hoznak „friss” erőforrásokat az egészségügy számára, mivel a kötvényeket végső soron 

vissza kell váltani. A terhet nem hárítják át végleges jelleggel valamely másik félre, hanem 

csak időben eltolják. Gyakran megkerülhetetlen imperatívusz a kormányok számára, hogy az 

állami-magánpartnerségek finanszírozását eltüntessék a költségvetési egyenlegből. 

Hallgatólagos megegyezéssel – és számviteli értelemben – ez elérhető, ha „elegendő” 

kockázat-áthárítás történik. Vannak erre vonatkozó Eurostat-szabályok, és a gyakorlatban 

általában körülbelül 20% kockázat-áthárítás a minimum. Gazdasági értelemben azonban a 

projekt támogatásához szükséges erőforrásokat továbbra is valamikor a közszférának kell 

hozzáférhetővé tennie. 

Az állami-magán partnerségek célvállalkozásai által (ez olyan társaság, amelyet kizárólag az 

adott pénzügyi tranzakció vagy tranzakció-sorozat végrehajtására hoztak létre) kibocsátott 

szenior vagy elsőbbségi kötvények (amelyek felszámolás esetén prioritást élveznek a 



visszafizetés tekintetében) diszkontrátája rendszerint 2-3%-kal magasabb, mint az 

államadósságé. Felvethető azonban az az ellenérv, hogy a társadalom szempontjából 

felmerülő valóságos gazdasági költség elméletileg ugyanakkora, noha vannak elosztásbeli 

következmények (abban az értelemben, hogy nem elsősorban az állami, hanem inkább a 

magán tőketulajdonosok jutnak megtérüléshez). Ez levezethető Arrow és Lind (1970) 

tanulmányából, akik úgy érvelnek, hogy a magánúton finanszírozott szerződésbe beépülő 

tőkeköltség mutatja meg a szóban forgó tevékenység igazi kockázati költségét (még akkor is, 

ha az állami szektor egyesíthet is kockázatokat, ami indokolja az alacsonyabb diszkontrátát). 

Ha elfogadjuk a kockázatáthárítás számításának a „közszféra összehasonlító érték” szerinti 

módszerét (lásd a „Szerződések és együttműködés” szakaszt), ez mindent egybevetve ésszerű 

összefoglalásnak tűnik. Mivel azonban a PFI-ügyletekben szereplő kamatlábak – lévén üzleti 

hitelkamatlábak – ténylegesen magasabbak, mint az állami finanszírozás esetében, születtek 

olyan javaslatok, amelyek szerint a kormánynak kellene finanszíroznia a magánszektor által 

kidolgozott rendszereket, így tehát a tervezésre, kivitelezésre és üzemeltetésre kiterjedő 

(DBO) rendszer valósulna meg. 

Eredetileg a projektfinanszírozást a '30-as években alakították ki az Egyesült Államokban 

kőolaj-, földgáz- vagy erőmű-projektek esetében. Hasonlóképpen, a PFI-instrumentumot is 

először nagy infrastrukturális (vízi és közlekedési) létesítmények esetében alkalmazták. 

Megfelelő kockázatáthárítás csak akkor valósulhat meg, ha a piaci vagy keresleti kockázat 

bizonyos mértékben a magánszektorbeli partnerre hárul az állami-magán partnerségen belül. 

Olyan esetekben, mint az energia- vagy a közlekedési szektor, nem elégséges pusztán az 

üzemeltetési kockázat vállalása, mivel a technikai problémák, valamint (például közút esetén) 

a karbantartással összefüggő pénzáramlások rendszerint nem nagyok a projekt teljes 

diszkontált nettó jelenértékéhez képest. Közút, híd vagy alagút esetében az áthárított piaci 

kockázat a múltban az adott létesítmény igénybevételének mértékében rejlett: az útdíjakat úgy 

állapították meg, hogy belőlük megtérüljön a teljes nettó jelenköltség (ha útdíjat lehetett 

kivetni), és megfelelő „árnyék”-díjakat alakítottak ki, amikor erre nem volt lehetőség. A 

szociális infrastruktúra esetében, mint amilyen az egészségügy (és más hasonló területek, mint 

az oktatás, az igazságszolgáltatás és a honvédelem), az érintett vagyonállomány működési 

szempontból sokkal összetettebb. A kormányzati szervek ennélfogva szinte mindig azt a 

megoldást választották a kívánt mértékű kockázat-áthárítás megvalósítására, hogy az 

áthárítást a nyújtott teljesítmény, illetve az alapterület és a hozzáférési lehetőségek szintjén, 

nem pedig a keresleti kockázat (vagyis a létesítményen áthaladó betegek száma) szintjén 

határozták meg, minthogy az utóbbi lényegében a létesítmény kivitelezőjének ellenőrzési 

körén kívül álló tényező. Valójában, eltekintve olyan triviális dolgoktól, mint amilyen a 

parkolás és a kórházi kiskereskedelmi létesítmények, a keresleti kockázatot kifejezetten 

kizárják szinte valamennyi kórházi állami-magán partnerségből.  

Jelentős probléma, hogy a hosszú távú tervezés nehéz, mivel az egészségügyi ellátás gyorsan 

változik. Az ellátásnak a közösségbe való áthelyeződésének a kórházi szektorban szükséges 

ágyszámra vonatkozó hatását például nehéz előre megjósolni. Ennek következtében nagy az 

esélye annak, hogy az egészségügyi ellátásról gondoskodó hatóság olyan épületekre és 

szolgáltatásokra vonatkozó hosszú távú szerződés csapdájába esik, amelyek már nem 

megfelelőek. Az Egyesült Királyságbeli West Middlesex kórház esetében sikerült némi 

rugalmasságot beépíteni a szerződésbe, úgyhogy az ágyszám változhat a kereslet 

függvényében (Bult-Spiering és Dewulf, 2006). Számos esetben azonban a szokásos PFI-k, 

illetve állami-magán partnerségek körében a magánszektorbeli partnertől megkövetelt 

rugalmasság szigorúan korlátozott, amit jól bizonyít a külön „Visszavonulási vagy cselekvési 

tér leszűkítése” fejezetek sietős beépítése (az eredetileg kitűzött célok stratégiai feladása 



és/vagy szűkítése) éppen egyes újabb szerződések aláírása előtt, amikor nyilvánvalóvá vált, 

hogy a költségek túlságosan magasak, és ágyakat kell megszüntetni az adott rendszerben. 

Általában azt mondhatjuk, hogy az ösztönzők aszimmetrikusak az állami-

magánpartnerségekben: könnyen számszerűsíthetők és megragadhatók a magánpartner 

szempontjából a költségek időbeli féken tartása tekintetében; viszont ködösebbek és 

nehezebben megvalósíthatók a minőségjavulás tekintetében – ideértve az infrastruktúra, 

eszközök rugalmasságát is – az idők folyamán az állami hatóságok szempontjából.  

Ami a törzstőke-finanszírozást illeti, a tipikus egészségügyi állami-magán partnerségben a 

finanszírozás forrásai a kivitelező és létesítmény-menedzsment vállalkozások, 

pénzintézetekkel együtt. A hitelt korábban kereskedelmi vagy beruházási bankok nyújtották, 

az EU Európai Beruházási Bankjával együtt, de egyre nagyobb szerephez jutnak a 

kötvénypiacok, amelyek forgalomképes instrumentumokat hoznak létre; ezeket kezdettől 

fogva úgy alakítják ki, hogy legyen valamelyes kockázati profiljuk; és nem szükségképpen a 

legjobb minőségűek. A biztosítók – elsősorban az „egy üzletágas” biztosítók (amelyek 

egyetlen üzlettípussal – ebben az esetben projektfinanszírozási kötvények biztosításával – 

foglalkoznak), gyakran szerephez jutnak a hitel erősítésében, garantálva az adósság 

visszafizetését, így ismét áthárítva a kockázat felelősségét azokra az egységekre, amelyeknek 

erre van „étvágyuk”, noha a jelen tanulmány írásának idején a hitelpiacokon nyilvánvalóan 

tapasztalható zavarok tanulsága szerint nem szükségképpen rendelkeznek a kockázatok 

megemésztésének a képességével is. Az olaszországi állami-magán partnerségek fenntartják 

az állami finanszírozás jelentős részarányát (20-50%) az olasz közbeszerzési törvény 

sajátosságai miatt (Finlombarda, 2006). Más eszközöket is igénybe lehet venni a 

magánszektorba irányuló, jól látható profitelszivárgás csökkentésére. Ilyen például a „nem 

nyereségérdekelt elosztási szervezet”, amelyet az Egyesült Királyság iskolaépítési PFI-

modelljeiben alkalmaznak. A működés megindulása után valamely szakaszban történő 

refinanszírozás politikailag érzékeny kérdés, és az Egyesült Királyság kormányzatának 

irányelve most előírja, hogy az állami-magán partnerséggel kapcsolatos tárgyalások során 

kezdettől fogva figyelembe kell venni minden potenciális nyereség megosztását, ha az eredeti 

részvénytulajdonosok valamely kezdeti időszak után eladják részvényeiket. 

A magánosítás - Privatizáció 

Felvethető az a gondolat, hogy tekintettel az állami szektornak minden európai ország 

egészségügyi színpadán betöltött jelentős szerepére (ideértve a kommunista Szemasko-

rendszerről letérő közép- és kelet- európai országokat is), a privatizálás példái közel állnak a 

ténylegesen „állandósult” állami-magán partnerséghez. Németországban például egyes 

magánkórházi társaságok, például a Rhön Klinikum (lásd a megfelelő esettanulmányt a kísérő 

kötetben) és a Fresenius licencet szereztek kórházak építésére és működtetésére a megfelelő 

szövetségi tartomány kórházfejlesztési tervének keretei között, és csak az államilag 

szabályozott egészségbiztosító társaságoktól kapnak ezen az alapon térítést a betegek 

kezeléséért. Olyan rendszerben működnek tehát, amely koncessziós modellnek tekinthető. 

Egyes esetekben ezek a magántársaságok ingyenes beruházási alapokat kapnak a 

tartományoktól. Más esetekben vállalkozási alapon gyűjtenek tőkét, mint bármely más 

ágazatban (részvény és kötvény), és a vállalatok néha azzal érvelnek, hogy ezeknek a 

pénzeszközöknek az üzleti költségét bőségesen ellensúlyozza az állami pénzek 

igénybevételének mellőzése következtében rendelkezésükre álló külön cselekvési szabadság. 

Az egyik eset, amely jól feltárja az állami-magán partnerség és a privatizálás közötti szürke 

övezetet, a spanyolországi Alzira-modell (7.2 szövegdoboz) 



7.2 szövegdoboz: Az Alzira-modell (Spanyolország) 

A Ribera kórház jelenleg a spanyol állami-magán partnerségi modell úttörője, amelynek keretében egy 

magánvállalat nyerte el a szerződést közkórház építésére és működtetésére. Spanyol viszonyok között 

ezt „közigazgatási koncessziónak” vagy „Alzira-modellnek” nevezik. Az egészségügyi ellátás 

nyújtásáért felelős magánvállalat az UTE-Ribera (Union Temporal de Empresas, Temporary Union of 

Companies – Ribera). A kórház Alzirában épült fel, és jelenlegi ellátási területéhez körülbelül 245 ezer 

lakos tartozik.  

Eredetileg, 1999-ben, az Alzira-modellt úgy alakították ki, hogy a Ribera kórházban nyújtson kórházi 

ellátást. Hamarosan felismerték azonban, hogy a kórháznak együtt kell működnie az alapellátással, és a 

megfelelő egészségügyi körzet egészében valamennyi egészségügyi ellátást koordinálnia és integrálnia 

kell. Ezért 2003-ban létrehoztak egy második Alzira-modellt, amely integrált menedzsmentet hozott 

létre az egészségügyi körzeten belül mind az alapellátásra, mind pedig a kórházi ellátásra nézve. A 

közigazgatási koncesszió feltételeit is megváltoztatták 2003-ban, hogy az állami-magán partnerséget 

kevésbé nyereségessé és politikailag elfogadhatóbbá tegyék. Ez a változás korlátozta a lehetséges éves 

nyereséget, és biztosította, hogy az e határ fölött jelentkező hozamok visszajussanak a helyi 

kormányzathoz, ugyanakkor pedig biztosította a koncessziók pénzügyi életképességét. 

Forrás: esettanulmány a kísérő kötetben 

Szerződések és együttműködés 

A megbízó hatóságok és a szolgáltatók közötti tranzakciókat szerződések szabályozzák. A 

közgazdasági szakirodalomban a projektek irányításával kapcsolatos vita egyfajta „szerződés-

központú megközelítésen” alapul (Madhok, 1995), amelyben a hangsúly a projekt szervezeti 

felépítésére és a választott szerződéstípusra esik. A szerződés két vagy több szervezet közötti 

kölcsönös kötelezettségvállalásként fogható fel, amely meghatározza ezeknek a 

szervezeteknek a kötelezettségeit. 

Az explicit szerződések szerepe az európai társadalmak legtöbb szektorában növekvőben van. 

Az egészségügyi ágazatban a kvázi-piacok kialakulása már elvezetett egyfajta szerződési 

kultúra kialakulásához (McHale, Hughes és Griffiths, 1997). A kormányok Európa-szerte 

élénkíteni kívánják a piaci dinamikát azáltal, hogy az egészségügyi ellátás beszerzését 

különválasztják magától az ellátástól. Az egészségügyi reformok azt az utat követték, hogy az 

egyik kézbe kerültek a szakpolitika-alkotási, szabályozási és monitorozási funkciók, egy 

másikba pedig a szolgáltatások nyújtása (Pavignani és Colombo). Ennek eredményeként az 

egészségügy egyre inkább a jogászok és az ügyvédi irodák játékterévé válik. Az Egyesült 

Királyságban az üzleti szerződésekkel kapcsolatos jogviták száma az 1990-es évek elején, az 

NHS belső piacainak bevezetése után röviddel lényegesen megnövekedett
3
.  

A szerződések kezelését tovább szigorították az EU közbeszerzési irányelvei, amelyek az 

átláthatóság növelését írták elő. Ezek a szabályok – jó okkal – lehetetlenné tették az állami 

hatóságok számára, hogy kizárólag a bizalom vagy a múltbeli tapasztalatok alapján kössenek 

üzletet a szolgáltató ágazatokkal. A kutatási és fejlesztési megállapodásokkal foglalkozó 

egyik vizsgálat azt állapította meg, hogy a szerződések feltehetően kevésbé „teljes körűek”, 

amikor a felek folyamatos üzleti kapcsolatban állnak egymással (Chiccotello és Hornyak, 

2000). A közbeszerzési szerződések legnagyobb része azonban nem „puha” kritériumokon 
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(mint például a bizalom és a korábbi ügyletek) alapul, hanem a gyakorlatban ezeket kemény 

kritériumok uralják, amit jellemzően a legalacsonyabb árban szoktak megjelölni. 

Részben az egészségügyben keletkező jogviták szaporodása következtében a szerződéseket 

gyakran a klasszikus közgazdasági elméletre alapozzák, amely a „szerződési kikötések 

részletességének” jelentőségét hangsúlyozza mint a „szerződés teljességének” elsődleges 

mutatóját. A szerződésnek elméletileg teljes körűnek kell lennie, mivel ez csökkenti mind a 

döntéshozók előtt álló bizonytalanságot, mind pedig a mindkét oldalról jelentkező 

opportunizmusból eredő kockázatokat (Williamson, 1985). A szerződési kikötések 

részletessége arra vonatkozik, mennyire specifikusak és részletesek a szerződési feltételek. 

Míg a legtöbb kivitelezési szerződés fix áras modellen alapul, a szerződések végrehajtása 

során lehetséges újratárgyalást a termékek vagy a kikötések specifikációjának módosítására, 

változtatására korlátozzák (Bajari és Tadelis, 2001).  

Technikai, politikai vagy gazdasági fejlemények idővel arra kényszeríthetik a szerződéskötő 

hatóságot, hogy vizsgálja felül termék-specifikációit (lásd az idevágó esettanulmányt a kísérő 

kötetben). Ezenkívül a legtöbb szerződés a szóban forgó ágazat statikus, nem pedig dinamikus 

modelljén alapul. A specifikációk meghatározott (gyakran az aktuális szintnek megfelelő) 

keresleten alapulnak, és rendszerint nem kielégítő mértékben veszik figyelembe azt a 

dinamikus környezetet, amelyben a kórház működik. Jó példa erre az Egyesült Királyságban a 

„közszféra összehasonlító érték” alkalmazása olyan eszközként, amellyel felmérhető, milyen 

ellenértéket kaptak a pénzért a közbeszerzési eljárásban. A közszféra összehasonlító értéknek 

az a rendeltetése, hogy egybevesse az összes költséget és hasznot (amennyire az utóbbi 

meghatározható) a tisztán állami szektorbeli változat, illetve az állami-magán partnerségi 

alternatíva esetében. Nem könnyű azonban felmérni, mi történne abban az esetben, ha a 

kórházat az állami szektor építi fel az állami-magán partnerség alternatívája helyett. 

Nyilvánvalóan figyelembe kell vennünk, hogy az Egyesült Királyságban kevés alternatív 

lehetőség van a PFI-vel szemben, mert az egészségügyi hatóságok éves költségvetése 

rögzített, ezért nem nyújt garanciát a jövőbeli pénzalapok képzésére. Más szavakkal: a 

szerződések összehasonlítása teljesítményszintjük alapján olyasmi, mintha az almát vetnénk 

egybe a körtével, vagy mint az Egyesült Királyság Számvevőszékének igazgatóhelyettese, 

Mr. Coleman írta: a közszféra összehasonlító érték „áltudományos hókusz-pókusz” (National 

Audit Office, 2002). Az összehasonlító érték tehát – eltekintve attól, hogy kialakítása és az 

ajánlattételi időszakban a fenntartása költséges – rendszerint statikus értékmérő, amely a 

pillanatnyi teljesítmény-kritériumokon alapul, és gyakran nem enged megfelelő 

rugalmasságot a jövőbeli bizonytalanságok kezelésére. 

A hosszú távú szerződések, amilyenek az állami-magán partnerségi szerződések is, többnyire 

„nem „teljes körűek”, mégpedig az információhiány és az ügyleti költségek következtében. 

Valóban, minél hosszabb a szerződés, annál kevesebb információval rendelkezünk, és 

lehetetlen vagy végtelenül költséges minden lehetséges eseményt leírni, ami csak a szerződés 

tartama alatt bekövetkezhet, bármennyire kívánatosnak látszik is ez az elméletben (De Fraja, 

2002). A jövőről lényegében csak azt tudjuk, hogy a világ helyzete valószínűleg nem olyan 

lesz, mint amilyet a szerződéskötéskor feltételeztünk. Különösen igaz ez az egészségügyben, 

amelynek dinamikus jellege megnehezíti a jövőbeli eshetőségek közelebbi meghatározását a 

„nehéz” infrastrukturális szektorokéhoz képest, mint amilyen az energetika, a vízügy vagy a 

közlekedés. 

A szerződéses feltételek részletezettségén kívül a „teljes körű” szerződésnek bizonyos 

értelemben tartalmaznia kellene a „jövőbeli eshetőségekhez való alkalmazkodást”, ami az 



előre nem látott, váratlan események kezelésének képességét jelenti (Luo, 2002). Az 

eshetőségekhez történő alkalmazkodáshoz szükséges, hogy rendelkezésünkre álljanak 

bizonyos mechanizmusok a jövőbeli problémák, konfliktusok és történések szerződésszerű 

kezelésére. A kórházak esetében például a valóban teljeskörű szerződés kitérne arra az esetre, 

ha a betegek száma epidemiológiai vagy demográfiai okok miatt megváltozik, vagy azokra a 

változásokra, amelyek az új orvosi technológiákkal járnak együtt, és a megfelelő 

irányelveknek elvben figyelembe kellene venni ezeket. Valójában azonban az ilyen 

bizonytalanságokat rendszerint nem kezelik megfelelően a jelenlegi szerződésekben. 

Számos vizsgálat irányult arra a kérdésre, hogyan hat a szerződés időtartama az ellátók 

magatartására. A hosszú távú szerződések időtartama alatt Lindenberg (2000) szerint az 

ellátók számos, előre nem látható kísértésbe eshetnek, hogy „csaljanak, és valamilyen módon 

eltérjenek a szerződéses megállapodástól”. A szerző szerint a részes feleknek a félreértések 

kiküszöbölésének folyamatára kellene összpontosítaniuk figyelmüket, ahelyett hogy a 

szerződésszerű teljesítés jogszabályi részleteire hagyatkoznának. Más szavakkal, a sikeres 

szerződés-lebonyolításnak több köze van a kognitív szociálpszichológia birodalmához, mint a 

tranzakciós költségek gazdaságtanához vagy az igazságszolgáltatáshoz. Amiről itt szó van, az 

nem a „vakhit” értelmében vett bizalom, hanem inkább a megbízhatóság vagy az ún. „gyenge 

szolidaritás”, amelyben az önérdeket mozgósítják megfelelő hosszú távú és kölcsönös 

magatartásformák megteremtésére (lásd még Nooteboom, 2002). A gyakorlatban azonban az 

egészségügyben keletkezett legtöbb szerződési vitát peres eljárásban (különösen az 

angolszász jogrendben) vagy döntőbíráskodásban (számos kontinentális ország „római” 

jogrendjében) döntik el, és a figyelem középpontjába az eredeti szerződés írásba foglalt 

feltételei kerülnek.  

Egy másik jelentős fejlemény a szabványosításra irányuló nyomás, amit gyakran az 

átláthatóság szükségessége és az ügyleti költségek csökkentésére való törekvés irányít. A 

szabványszerződések alkalmasak a bizalom építésére, abban az értelemben, hogy növelik a 

szerződéskötésbe mint szervező alapelvbe helyezett bizalmat (Vlaat, Van den Bosch, 

Volberda, 2007). A hosszú távú szerződéseket azonban gyakran „méretre” kell szabni. Egyes 

megfigyelők számos érvet hoztak fel az egészségügyi ellátásra vonatkozó szerződéskötés 

ellen (Pavignani és Colombo): 

 a szerződéskötéssel járó ügyleti költségek magasak, mivel a beszerzési költségeken 

felül költségek keletkeznek a szerződés monitorozása és értékelése vonatkozásában is; 

 a szolgáltatók közötti verseny gyakran korlátozott, mivel a szerződéses kapcsolatok 

hosszú időtartama minden más szempontnál fontosabbá válik, és ennek az ellátók 

részéről tanúsított opportunista magatartás lehet a következménye; 

 kevés lehetőség nyílik arra, hogy valamely szolgáltató belépjen a piacra, vagy 

kivonuljon onnan; 

 a hosszú távú szerződések meghatározott célra lekötik a közpénzeket, ezzel 

korlátozzák a rugalmasságot az erőforrásoknak a hatékonysági vagy egyenlőségi 

problémák megoldására való újraelosztása tekintetében. 

Mindent egybevetve, mind gazdaságtani, mind pedig szociológiai szempontoknak van 

szerepük a projekt sikerében. Vagy, mint egy szerző megfogalmazta: „Szerződés nélkül az 

együttműködés nélkülözi a szükséges intézményi keretet; együttműködés nélkül a 

szerződések nem ösztönözhetik a hosszú távú fejlődést.” (Luo, 2002) 



„Értéket a pénzért” és a tőkével kapcsolatos döntések stratégiai aspektusai 

Létezik-e a beszerzésnek vagy finanszírozásnak optimális módja? Nincs egyértelmű válasz 

erre a kérdésre. A legtöbb értékelés az érdekelt felek percepcióin (Lásd például NAO, 1999) 

vagy anekdotális természetű (tapasztalati) bizonyítékokon alapul. 

Egyes értékelések pozitívak. A West Middlesex Kórház esetében a koncessziós modell az 

építkezési idő csökkenését eredményezte. Mindössze 18 hónap alatt felépült az új kórház. 

Más jelentős hasznai is voltak az ügyletnek: az ár bizonyossága és a kockázat áthárítása a 

magánszektorra (NAO, 2002). 

A vagyonállományra vonatkozó döntések esetében azonban nehéz felmérni, hogy megfelelő 

értéket kaptunk-e a pénzért. A felmérésnek arra kell összpontosulnia, hogy a rendelkezésre 

álló infrastruktúra és eszközök valóban képesek-e „szállítani” a szükséges alapvető (adott 

esetben gyógyító) szolgáltatásokat. Különösen arra kell ügyelni, hogy a beszerzés vagy a 

finanszírozás jellege ne torzítsa el a szolgáltatás nyújtásának egész életciklusra kiterjedő 

optimális módszerével kapcsolatos megítéléseket („ne a beszerzés-farok csóválja a 

szolgáltatás-kutyát”). Az értéket a véghasználó szempontjából vett értékként kell 

meghatározni. A West Middlesex kórház esetében – számos más koncessziós rendszertől 

eltérően – a végfelhasználó (ebben az esetben a gyógyító személyzet) jelentős részt kapott a 

tervezésben. A beszámolók szerint a gyógyító személyzet kezdettől fogva részt vett a 

tervezésben, oly módon, hogy a személyi állomány és a betegek szükségleteit nem 

diktálhatták kizárólag az építészek és a felügyelők. A gyógyító személyzetnek minden szinten 

szava volt abban, hogyan alakuljanak az egyes kórházi osztályok főbb összetevői, hogyan 

működjenek, és milyen elhelyezésre van szükség, a szobák számától az ágyak számáig 

terjedően (NHS, 2003). El kell azonban ismerni, hogy itt felmerül egy nehézség: a legtöbb 

közszférabeli ügyfél csak egyetlen kórházat épít, úgyhogy nem rendelkezik tapasztalattal a 

különböző és gyakran egymással szembenálló megfontolások mérlegelésében.  

Az „értéket a pénzért” kérdéskört össze kell kapcsolni azzal a mértékkel, amelyben a kisegítő 

szolgáltatások és létesítmények az alaptevékenységet (kórházak esetében az egészségügyi 

ellátást) támogatják. Az egyik fontos teljesítmény-kritérium a hatékonysági szint. Blanc-

Brude, Goldsmith és Välilä (2006) a hatékonyság két formáját különbözteti meg: a termelési, 

illetve az allokációs hatékonyságot. A termelési hatékonyság arra vonatkozik, hogy a kórház 

szempontjából a legjobb eredményeket érjék el a rendelkezésre álló pénzeszközökkel, például 

az üzemelési és karbantartási költségek csökkente útján. Az allokációs hatékonyság pedig a 

kórház értékére vonatkozik, szembeállítva az erőforrások más lehetséges felhasználásával, 

például a kórházhoz kapcsolódó egészség-nyereség maximalizálása útján. Egyes beruházások 

esetleg magasabb termelési hatékonyságot érnek el, de alacsonyabb allokációs hatékonyságot 

(más szavakkal: jól végeznek célszerűtlen dolgokat). A kórházak esetében felmerülhet az a 

megfontolás, hogy egyes beruházások esetleg csökkentik a karbantartási költségeket, de 

kevésbé eredményes vagy betegbarát kórház kialakulásához vezetnek. A második típusú 

hatékonyságot (allokációs hatékonyságot) nehezebb felmérni, de stratégiai jelentősége 

feltehetően nagyobb. 

Egy másik fontos kritérium a kockázatkezelés módja. Edwards és Shaoul (2003) azt 

állapította meg – talán nem meglepő módon –, hogy az egészségügyi koncessziókban a 

magánszektorra áthárított kockázat mennyisége majdnem pontosan egyenlő volt azzal az 

összeggel, amire a koncessziós költség és a hagyományos beszerzés közötti rés áthidalásához 

volt szükség. A hosszú időtartamú szerződések és a dinamikusan változó környezet fényében 



– márpedig a kórházak ilyen környezetben működnek – a kockázat allokációjának elemzése 

rendkívül fontos. Egyes kockázatok jól számszerűsíthetők és átháríthatók az ellátóra, sok 

kockázat azonban közös, és nem számszerűsíthető (lásd az idevágó esettanulmányt a kísérő 

kötetben).  

A rugalmasság megteremtése fontos módja az ilyen kockázatok kezelésének. Nem csak az 

fontos, hogy a szerződésben lefektetett specifikációk megfeleljenek a jelenlegi igényeknek, 

hanem az is, hogy a szerződés képes legyen a későbbiekben is megfelelni a jövőbeli 

egészségügyi ellátási szükségleteknek. A rugalmasság három formája között tehetünk 

különbséget: technikai, pénzügyi és szerződési rugalmasság.  

A szerződés formájának stratégiai megválasztását két alapkérdésre adható válasznak kell 

megszabnia (Smit és Dewulf, 2002). 

 Teremtenek-e hozzáadott értéket a létrehozni kívánt létesítmények és szolgáltatások az 

alaptevékenység szempontjából? 

 Rendelkeznek-e a szolgáltatók a szolgáltatás nyújtásához szükséges kompetenciákkal? 

Az ebből a két kérdésből eredő lehetséges helyzeteket szemlélteti a 7.3 ábra. 

Ebben a vonatkozásban összehasonlítást végezhetünk a kiszerződéssel kapcsolatos szervezeti 

stratégiákra vonatkozóan. Azokat a tevékenységeket, amelyek kevés hozzáadott értéket 

állítanak elő a szervezet számára, és amelyek nem részei az alaptevékenységeknek, 

könnyűszerrel lehet kiszerződtetni, és ennélfogva koncessziós szerződést kötni (Smit és 

Dewulf, 2002). A probléma annak megállapítása, hogy mekkora a közösségi érték. Mint 

Savas (2000) hangoztatta, a társadalmi értékekben bekövetkezett változások változást idéznek 

elő abban is, hogyan határozza meg a társadalom, hogy mi a nagy értékű kollektív jó vagy 

haszon és mi nem az. Más szavakkal, a közérdek tengelye nem állandó, hanem inkább 

dinamikus, amelyet az összefüggés-rendszer a változásával befolyásol. Közös vállalkozás 

ilyen esetekben alkalmasabb megoldás lehet, mint az egyszerű koncesszió. A közös 

vállalkozás olyan stratégiai szövetségnek tekinthető, amelyben mindkét fél elfogadja a 

kockázat és a jutalom megosztásának gondolatát. 

7.3 ábra. Hozzáadott érték és alapvető kompetenciák 

 

Forrás: Smit és Dewulf, 2002 



A belső kormányzati megfontolásokon túlmenően meg kell vizsgálnunk, hogy milyen 

lehetőségek vannak a piacon. A szerződés időtartama és szerkezete a magánfelek által 

nyújtandó szolgáltatások minőségétől, valamint attól függ, hogy a felek mennyire képesek 

védelmezni a közérdeket. Mint a LIFT-struktúrák esetében, a portfólió-partnerségeknek az a 

rendeltetésük, hogy nagyobb mértékű rugalmasságot és a dinamikus helyi szükségletek 

kielégítése irányába erőteljesebb elkötelezettséget teremtsenek. Ezen felül az „értéket a 

pénzért” hagyományos mérési módszerei nem sok figyelmet szentelnek a rugalmasság 

problémakörének, és ennek megfelelően a szerződéskötő hatóság figyelme a könnyen mérhető 

szerződési rendelkezések meghatározására korlátozódik, ahelyett, hogy a jövőbeli 

eshetőségekhez való alkalmazkodásra összpontosítana. A társadalomkutatók még arra is 

hajlandók, hogy hangoztassák az együttműködés vagy kapcsolatépítés szociológiai erényeit 

(Madhok, 1999), hogy ezek fontosabbak, mint maga a szerződés. Ezek a normák teremtenek 

olyan rugalmasságot, amely segít a szerződésekkel együtt járó veszélyek enyhítésében
4
. A 

felek közötti szociális és érzelmi kötődés rendkívül fontos (lásd a korábbi elemzést a 

„bizalomról”). 

Napjaink szerződéskötéseiben stratégiai kérdés, hogy milyen mértékű rugalmasságra van 

szükségünk. Amikor valamely egészségügyi létesítményt, például egy kórházat hozunk létre, 

szükségünk van annak meghatározására, hogy mi az ellátandó feladatkör magva (core 

portfolio), és a feladatkör mely részének kell rugalmasnak lennie. Lizieri (1999) 

megkülönbözteti a tevékenységi terület belső magvát, valamint annak első-, illetve 

másodrendű perifériáját. A belső mag az, amely a legnagyobb értéket adja. Ennek 

tekintetében a tulajdont menedzselők gyakran úgy döntenek, hogy saját birtokukba veszik a 

tulajdont, vagy pedig tartós bérleti szerződést kötnek. A tevékenységi kör magva esetében 

csak funkcionális rugalmasságra van szükség, vagyis kívánatos, hogy alkalmazkodni tudjon 

többféle felhasználási lehetőséghez. Az első periféria a kisegítő szolgáltatásoknak az a része, 

amely szükségképpen együtt mozog az üzleti tevékenységgel mint számszerű rugalmasság 

(például az ágyszámok változása). A létesítmények és szolgáltatások második perifériája 

különösen rövid távú rugalmasságot igényel. Ezek azok a létesítmények, amelyek nagy 

kockázatú vagy bizonytalan tevékenységeket támogatnak; az ilyen szolgáltatásokhoz 

pénzügyi rugalmasság szükséges, gyakran rövid távú bérleti szerződések formájában (Dewulf, 

Depuy és Gibson, 2003). Az egyes kórházak esetében más és más meghatározás adható a 

tevékenység magvára és perifériáira. 

Következtetések 

Az új finanszírozási modellek bevezetése jelentős következményekkel jár a kórházak 

menedzselésére és irányítására nézve, amelyeket gyakran nem látunk előre, sőt nem is 

láthatók előre. A magánforrásokra való támaszkodás például messzeható következményekkel 

jár a kockázat és a rugalmasság tekintetében. A közigazgatási szervek és a 

magánérdekeltségek közötti szerződések nagymértékben a szerződés befejezettségén, 

teljességén múlnak, vagyis azon, hogy a szerződés jól meghatározott és teljes mértékben 

átfogó teljesítmény-specifikáción alapuljon. Az ilyen szerződésnek csökkenteni kell a 

bizonytalanságot és az opportunizmust, bár a valóságban az információhiány és az ügyleti 

költségek megakadályozzák ennek az ideális helyzetnek a teljes megvalósulását. Az 

egészségügyi ágazat gyorsan változik pénzügyi, technológiai és demográfiai fejlemények 

következtében. Ezért az állami-magán partnerségi szerződéseknek túl kell lépniük szerződési 
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kikötések részletezettségén, és ki kell terjedniük az esetleges váratlan eseményekhez való 

alkalmazkodóképességre, hogy biztosítani lehessen az eszközállomány felhasználásának 

elvárt rugalmasságát. Továbbá ezeket oly módon kell felépíteni, hogy helyes irányú 

ösztönzést adjanak minden fél számára az együttműködés tekintetében. 

Az „értéket a pénzért” törekvés elvileg döntő jelentőségű, a mérése azonban rendkívül nehéz. 

Szilárdan az eszközállomány rugalmasságára (technikai, pénzügyi és szerződéses értelemben) 

kell alapozni, hogy biztosítani tudja az alapvető (gyógyító) ellátásokat és a megfelelő kisegítő 

szolgáltatásokat (például a létesítmény-menedzselést
5
). Ehhez szükséges a közszféra és a 

magánszektor alapvető kompetenciáinak azonosítása. 
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8. fejezet 

Az életciklus gazdaságtana: költség, funkcióképesség és 

alkalmazkodóképesség 

Svein Bjørberg, Marinus Verweij 

Az állóeszköz-beruházás stratégiai nézőpontból 

A korábbi fejezetben tárgyaltuk az egészségügyi ellátás gyorsan változó környezetét. Az 

állóeszközök az egészségügyben dinamikus és gyorsan változó környezetben léteznek, 

amelyben sokkal több kockázat és verseny van, mint a múltban. A legtöbb európai országban 

évtizedeken keresztül az egészségügyi állóeszközök – négyzetméterben mérve – „ingyenesek” 

voltak az egészségügyi ellátók számára. Az, hogy az adott országban nemzeti egészségügyi 

szolgálat vagy egészségbiztosítási rendszer működött-e, igazából mindegy volt. Ha valamely 

beruházási projektet elfogadtak, a költséget az állami költségvetésből vagy a biztosítási 

alapok pénzéből fizették, és az ellátók számára nem merült fel kockázat vagy csak csekély.  

A közeljövőben azonban számos európai országban az állóeszközök nem lesznek többé 

költség- vagy kockázatmentesek az egészségügyi ellátók szempontjából. Hollandiában a 

kormány azt tervezi, hogy beépíti a tőkeköltséget az eredmény (output) árképzési 

mechanizmusába (Netherlands Board for Health Care Institutions, 2007). Nyilvánvaló indoka 

van ennek a változásnak, minthogy az output árképzésének fedeznie kell a termék teljes 

költségét. A gazdaság más szektoraiban az ingatlan költsége mindenkor szerves része volt a 

termék árának.  

Az egészségügyben a helyzet azonban aggodalomra ad okot. Úgy tűnik, kevéssé tudatosult a 

beruházások költsége és hozama, és nem eléggé fejlődtek ki az olyan koncepciók, mint 

például az építmények egész életciklusra kiterjedő gazdaságtana. A viszonylag könnyen 

megszerezhető tőke és a szigorú piacok hiánya a közszolgáltatásban elleplezte a haladás 

szükségességét. Ezenkívül számos országban a vita az elmaradt karbantartások 

ledolgozásáról, nem pedig olyan előretekintő megközelítési mód kialakításáról szólt, amely 

figyelembe venné a jövőbeli beruházások valóságos költségeit. A régi, sokszor rossz állapotú 

épületek fenntartása hosszabb távon sokkal költségesebb, mint új építése. Ez az a terület, ahol 

az életciklus-költségszámítás különösen hasznos eszköz lehet (Dowdeswell, 2006). Ebben a 

fejezetben kifejtjük, miért célszerű kiterjedten alkalmazni az életciklus-költségszámítási 

modellt. Ez a modell nem csak a különböző stratégiai forgatókönyvek összehasonlítását teszi 

lehetővé, de abban is segít, hogy jobban figyelembe tudjuk venni a beruházás, illetve az 

egészségügyi ellátási folyamat közötti összefüggést. 

Változnak az ösztönzők 

Az egészségügyben az állóeszközök hagyományos, kockázatmentes finanszírozásának 

számos jellemzője van.  

 Pénzügyileg elkülönül egymástól a beruházások, illetve a folyó kiadások 

finanszírozása. Ez azt jelenti, hogy sohasem volt kellő ösztönző arra vonatkozóan, 



hogy komolyan fontolóra vegyék az épületek hatékonyságát és a visszatérő 

költségeket.  

 Minthogy az állóeszközök „ingyenesek”, állandóan érvényesül az az igény, hogy 

nagyobb alapterületet hozzanak létre, miközben a kormány vagy annak vagyonkezelő 

szervezete gyakran igyekszik ezt fékezni. 

 Számos esetben az elsődleges cél, hogy a beruházási projekteket a megszabott 

költségvetésen és határidőkön belül lebonyolítsák. Ez könnyen ártalmassá válhat a 

létesítmények hosszú távú funkcióképessége és hatékonysága szempontjából. 

 Az egészségügyi építmények funkcionális élettartama rendszerint sokkal rövidebb, 

mint technikai élettartamuk. A gyakorlatban ez gyakran azt jelentette, hogy túlságosan 

sokáig ragaszkodtak a már funkciójukat vesztett egészségügyi építményekhez 

(Holland Egészségügyi Intézmények Tanácsa, 2007). 

A gyorsan változó viszonyok és az egyre kockázatosabb környezet teljesen új kérdések elé 

állítja az ellátókat. A kísérő kötetben közölt, Európa különböző részeiből származó eset-

tanulmányok alapján úgy tűnik, hogy a jövőbeli fejlesztéseket a következő szempontoknak 

kell majd jellemezniük:  

 Nem annyira az induló befektetés számít, hanem az építmény egész életciklus-

költsége.  

 Többé nem lehet szó arról, hogy a lehető legnagyobb méretű és presztízsű 

egészségügyi építményeket hozzuk létre, hanem inkább az optimális létesítményt kell 

felkutatnunk. Az olyan kórház, amelyben túl sok a rugalmasan nem alkalmazható 

alapterület, könnyen találja magát hátrányos helyzetben a verseny szempontjából. 

 Erős ösztönzés fog a jövőben érvényesülni abba az irányba, hogy „zsugorodásra és 

növekedésre” képes épületeket építsünk, amely rugalmasság lehetővé teszi a munka 

volumenének ingadozásait a jövő változékony környezetében.  

 Mindeddig az egészségügyben az állóeszközök meglehetősen egyedülállóak voltak, 

más célra való felhasználásuk korlátozott volt. Versenyző környezetben az 

állóeszközök hosszú távú piaci értéke sokkal fontosabbá válik. A maradványérték az 

ellátót illeti meg, ha az infrastruktúra egészségügyi építményként már nem 

működőképes, és el kell adni. 

 Erőteljes ösztönzés lesz továbbá a kórházon kívüli ellátási folyamatokkal történő 

szorosabb integráció irányába.  

Különös, hogy az egészségügyi építmények életciklus-költségszámításával kapcsolatos 

vitákat a piaci reformok élesztették fel. Még akkor is, ha teljes egészükben közpénzekből, a 

kormányzati költségvetésből finanszírozzák az épületeket, az életciklus-költségeket végül is 

valamilyen módon áthárítják az adófizetőre. A nem-hatékony épületek üzemben tartása 

különösen költséges. A norvég kormány ennélfogva kialakított egyfajta hosszú távú politikát 

az összes jelentős közszférabeli infrastrukturális projekt életciklus-költségeinek számítására 

(Government of Norway, 2006) (8.1 táblázat). 

 tőkeköltség (beruházás): 6500 euró 

 üzemköltség (menedzsment, üzemeltetés és karbantartás (MOM)) évi 130 euró 

 alaptevékenység költsége (elsődleges tevékenység, mint például egészségügyi ellátás) 

évi 2570 euró 



8.1 táblázat: Példa a tőkeköltség, az „üzemköltség” és az „alaptevékenység költsége” 

közötti arányra (euro/négyzetméter) 

Élet-

tartam 

(év) 

Tőkeköltség az 

élettartam folyamán 

(x) 

Üzemköltség az 

élettartam folyamán 

(y) 

Alaptevékenység költsége az 

élettartam folyamán (z) 

x:y:z 

arány 

30 6 500 3 900 77 100 1:0,6:11,9 

40 6 500 5 200 102 800 1:0,8:15,8 

60 6 500 7 800 154 200 1:1,2:23,7 

Forrás: Bjørberg, S., Multiconsult, személyes közlés, 2007. 

A tőkeköltség, az üzemköltség és az alaptevékenység költsége közötti arányt – amely függ az 

életciklus hosszától és a költségszámítás módjától – gyakran használják annak kimutatására, 

hogy az induló építési költségek csekélyek az alaptevékenység teljes költségéhez (az 

életciklus során felmerülő megújuló költségekhez, visszatérő kiadásokhoz) viszonyítva. Ez 

döntő kérdés. Az előző példában az alaptevékenység éves költsége 2570 euró, ami azt jelenti, 

hogy körülbelül 2,5 év elteltével a halmozott költség már eléri az induló beruházás költségét. 

A beruházási költségekkel való takarékoskodás – ehhez az eszközhöz gyakran folyamodnak a 

kormányzati célok megvalósítása érdekében – különösen költségesnek bizonyulhat az 

életciklus folyamán a fő tevékenység költsége szempontjából. Kézenfekvő példa erre az 

egészségügyi létesítmény energiafogyasztásának csökkentését célzó beruházásokkal való 

takarékoskodás. Sok esetben az ilyen beruházás-csökkentés nem más, mint „takarékosság a 

fillérekkel, költekezés a forintokkal”. Ahol a beruházásokkal való takarékoskodás érinti az 

elsődleges tevékenységet, a következmények még károsabbak lehetnek. Az építménynek az 

egészségügyi létesítmény alaptevékenységére gyakorolt hatását nem szabad alábecsülni. Ezt 

az elvet különösen jól megértette a németországi Röhn Klinikum csoport. 

8.1 ábra: A Röhn Klinikum alapelvei 

 

Forrás: Dowdeswell, 2006. 

Sajátos épületek-e a kórházak? 

Miért épül olyannak a kórház, mint amilyen? Az utóbbi évtizedekben érvényesült az az 

irányzat, hogy az egészségügyi ellátást nagy és összetett egészségügyi létesítményekben 

koncentrálják (Egyetemi Kórházi Központ, Groningen, 2006; Wagenaar, 2006). Ezt részben 

szakmai tényezők mozgatták. A különböző szakorvosi ágazatokat arra ösztönözték, hogy 



multidiszciplináris rendszerben működjenek együtt az ellátás minőségének javítása céljából. 

Más tényezőknek is van azonban ebben szerepük. Az új ICT például sokkal könnyebbé teszi a 

kommunikációt, mint a múltban, viszont a beépíthető területek hiánya számos európai 

városban más megoldásokat igényel. Európában a megközelítési mód gyakran azon a 

feltevésen alapult, hogy a kórház olyan sajátos ingatlan, amely kevés más funkcióra alkalmas. 

De valóban ennyire sajátosak-e az egészségügyi ingatlanok?  

A Holland Egészségügyi Ellátó Intézmények Tanácsa kidolgozott egy modellt, amely négy 

különböző szegmensre bontja a kórházakat. Ezeket az alábbiakban felsoroljuk (Netherlands 

Board for Health Care Institutions 2006b) (az alaptér százalékarányára vonatkozó tipikus 

adatok zárójelek között találhatók: 

 A „hot floor” szegmens, a kórházra kizárólag jellemző, összes tőkeigényes funkcióval, 

ideértve a műtőket, a diagnosztikai képalkotást és az intenzív ellátó létesítményeket 

(24%). 

 A csekély intenzitású ápoló egységek, amelyekben az ellátáson vagy ápoláson kívül az 

elhelyezési funkció játszik elsődleges szerepet. Ez az állóeszköz hotel jellegű (27%). 

 Valamennyi egyéb irodai és igazgatási létesítmény, a személyzet számára fenntartott 

terület és járóbeteg-ellátó egység. Fontos kérdés, miért ne lehetne számos járóbeteg-

ellátási funkciót szokásos iroda típusú létesítményben elhelyezni. Ez gyakori az 

Egyesült Államokban és Ausztráliában (36%). 

 A negyedik – az ún. kiszolgáló vagy üzemi (factory) – szegmens, mely azokat a 

„gyártósori” funkciókat tartalmazza, amelyek nem részei az alapfolyamatnak, ilyenek 

például a laboratóriumok és a konyhák. Ezek különösen alkalmasak a kiszerződésre 

(13%). 

A különböző szegmensek mindegyike az általános kórházak alapterületének jelentős részét 

teszi ki. Ha tovább visszük ezt a gondolatmenetet, új lehetőségek nyílnak arra, hogy a jövőben 

rugalmasabb egészségügyi ingatlanokat építsünk.  

Nemcsak az egy négyzetméterre jutó beruházási költségek térnek el nagymértékben 

egymástól a négy szegmens esetében; hanem a műszaki életciklusuk is különböző. Átlagban a 

„hot-floor” szegmens egy négyzetméterének költsége kétszer akkora, mint az irodáké, sőt az 

életciklusa is sokkal rövidebb, mint az irodai szegmensé. Az említett modell kidolgozása 

során végzett számítások szerint a négy szegmensre való felosztással épített kórházak induló 

beruházási költségei akár 10-15%-kal is alacsonyabbak lehetnek a hagyományos, mindent 

egybeépítő megközelítési módnál. Továbbá a modell lehetőséget kínál az egészségügyi 

építmények további normalizálására: az ápolási egységek megépíthetők oly módon, hogy 

adott esetben szálláshelyekként legyenek alkalmazhatók, míg az irodák és a járóbeteg-ellátó 

részlegek irodákként építhetők meg. A létesítmény négyzetméter-maradványértéke sokkal 

nagyobb lehet, ha az építmény nem kizárólag az egészségügyi ellátás funkcióira alkalmas. 

Van már néhány példa ennek a modellnek az alkalmazására „campus” környezetben, mint 

amilyen az Albert Schweitzer kórház Dordrechtben (Hollandia), valamint a Bernhove kórház 

által készített tervek (Hollandia), amely új helyszínen, Uden-ben épül meg. A kórház 

„campus” területén különböző zónákat találunk a „hot-floor”, az irodai, a kiszolgáló vagy 

üzemi és a hotel-funkciókra, és az épülettípusok is ennek megfelelően differenciáltak. Ez a 

jövőbeli kilépési stratégiát – ha ilyenre szükség lesz – sokkal könnyebbé teszi, és növeli az 

ingatlan maradványértékét. 

Végül egy változékonyabb környezetben az ellátóknak rugalmasságra lesz szükségük a 

termelés ingadozásainak kezeléséhez. Ennek megközelítési módja szegmensenként különböző 



lesz. Egy Hollandiában folyó kutatás azt mutatta, hogy az az idő, amelyben a műtőket 

ténylegesen használják, a naptári hét összes óraszámának nem sokkal több, mint 20%-a 

(Netherlands Board for Health Care Institutions, 2005b). A termelés növelését tehát nem oly 

módon kell elsősorban megoldani, hogy több műtőt építünk, hanem úgy, hogy jobban 

kihasználjuk a meglévőket, mint ahogy számos üzleti jelleggel működő ellátó így is jár el. 

Vonatkozik ez a járóbeteg-létesítményekre is. Ebben az esetben az állóeszközök 

normalizálása vagy szabványosítása alternatív megoldás lehet a kívánatos „zsugorodási és 

növekedési” rugalmasság megvalósítására. Számos nagy egészségügyi ellátó egészségügyi 

ingatlanok egész portfoliójával rendelkezik, ami, ha megfelelően kezelik, önmagában véve is 

rugalmasságot teremthet. 

A Core kórház 

A „Jövő kórházai: versenyképesek és gyógyítók” elnevezésű holland tervezési versenyt a 

Venhoeven/Guthknecht által tervezett Core kórház nyerte meg (Netherlands Board for Health 

Care Institutions 2005a). A jövő kórházára vonatkozó sajátos megközelítési módjuk egy 

kérdés feltevését jelentette: mely funkciók szükségesek feltétlenül a fő kórházi épületben, és 

mely funkciókat lehet másutt elhelyezni? Következtetésük az volt, hogy a hagyományos 

alapterületnek csak alig valamivel több, mint 50%-a szükséges, amely szorosan kapcsolódott 

a „hot-floor” funkciókhoz. Az egyéb funkciókat másutt helyezték el (8.2 ábra). 

8.2 ábra: A Core kórház 

 
Forrás: Netherlands Board for Health Care Institutions 2005a 

Ennek a megközelítési módnak a lényege a várostervezési szemlélet alkalmazása. Sok európai 

városban szűkös a földterület, és ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi új belvárosi kórházak 

építését. Számos esetben a kórházakat a város külső részébe kellett áttelepíteni. A Core 

Kórház modellje megkönnyíti, hogy a kórházakat a belvárosba telepítsék. 



Ez a megközelítés a fentebb tárgyalt szegmens-modellnek természetes kiterjesztése. A 

szegmens-modellre vonatkozó további kutatások azokra az orvosi és szervezeti 

összefüggésekre irányultak, amelyeknek fennállása a kórházi funkciók között annyira fontos, 

miszerint az ilyen funkciókat fizikailag is a „hot-floor” területen belül kell elhelyezni. 

Korábban láttuk, hogy a „hot-floor” terület az általános kórházban a bruttó alapterületnek a 

24%-át teszi ki. Ha azonban a kapcsolódó funkciókat is figyelembe vesszük, akkor a „hot-

floor” terület a teljes alapterületnek 46%-ára növekszik. A 8.3 ábra egy szélsőségesen 

„szegmentált” modellt, míg a 8.4 ábra egy reálisabb, valószerűbb, hibrid modellt mutat be. 

8.3 ábra: Szélsőségesen szegmentált modell 

 
Forrás: Netherlands Board for Health Care Institutions, 2007b. 

Ezek az eredmények meglehetősen közel állnak a Core kórház elemzéséhez. Mindkét esetben 

az a következtetés, hogy azok a nagyon szakosodott kórházi funkciók, amelyeket 

mindenképpen egy helyre kell összpontosítani, az általános kórházak esetében a 

hagyományosan tervezett alapterületnek körülbelül csak a felére terjednek ki.  

Ezek a következtetések új távlatokat nyitnak a jövő hálózat- és campus-típusú kórházai 

számára, ami az infrastruktúra kérdésének sokkal differenciáltabb megközelítési módját teszi 

lehetővé. 

8.4 ábra: Vegyes modell 



 

Forrás: Netherlands Board for Health Care Institutions 2007b 

A Rhön Klinikum 

A kísérő kötet egyik esettanulmánya a németországi Rhön Klinikum esetét írja le (lásd a 

megfelelő esettanulmányt a kísérő kötetben). A Rhön Klinikum egyike azoknak a teljesen 

magántulajdonban levő vállalatoknak, amelyek társadalombiztosítási rendszerben működnek. 

Magas szintű beruházási tevékenységet képes végezni, és még mindig nyereséges marad, 

méghozzá három fontos alapelv együttes alkalmazásával:  

 szigorúan ellenőrzött és monitorozott működési fiskális politika;  

 tömör és rugalmas építési koncepció; továbbá  

 az ellátási folyamatok erőteljes rendszerbe szervezése a betegutak alkalmazása révén. 

A Röhn Klinikum tőkebefektetési szintje körülbelül háromszor akkora, mint a hagyományos 

német kórházaké. Ez a befektetés azonban az intenzívebb produktivitás és a magasabb 

nyereség révén megtérül. A beruházási döntéseket „földhözragadt”, jól átgondolt üzleti tervek 

irányítják. A versenyképesebb egészségügyi környezet, integrált eredmény-árképzéssel, nem 

jelenti tehát szükségképpen azt, hogy a beruházások lelassulnak, sőt fel is gyorsulhatnak, ha 

az üzleti kilátások jók. 

Az ebből az esetből levonható másik tanulság az épület és a fő folyamatok közötti szoros 

integráció hasznossága. A Rhön Klinikum kórházainak tervrajza nem különösképpen 

szokatlan, de nagy figyelmet fordítottak a funkcionális összefüggésekre. Az alapelvek egyike 

volt, hogy minden méter, amelyet egy ápolónak meg kell tennie, szükségtelenül növeli a 

kiadásokat. A Rhön Klinikum ennél fogva azt a megoldást választotta, hogy megszünteti a 

szakorvosi ágazatoknak megfelelő ápolási részlegeket, és e helyett a munkát az ápolási ellátás 

szintjének megfelelően szervezi: van intenzív, nagyfokú, közepes és alacsony intenzitású 

ellátás. A betegek haladnak keresztül a különböző részlegeken, ahogy állapotuk javul. Ez 

lehetővé teszi a koncentrált és tömör kórházi tervezés megvalósulását, és megmutatja, miként 

lehet a tervezést és a fő folyamatokat integrálni. 



Előretekintés: életciklus-tervezés 

Mint korábban említettük, gyakran az kerül a figyelem középpontjába, hogy pótoljuk az 

„elmaradt karbantartást”. Ennek egyik következménye, hogy a meglévő infrastruktúrát 

implicit módon a jövőbeli stratégiák modelljének tekintjük. Az életciklus-költségszámítás 

lehetőséget kínál arra, hogy valamely állóeszköz költségét előretekintő forgatókönyvek 

alapján számítsuk ki. A forgatókönyvek kidolgozása ezért az eredményes életciklus-

költségelemzés lényegi előfeltétele. Az eszköz ereje abban rejlik, hogy képes a különböző 

stratégiai forgatókönyvek összehasonlítására. 

A fenntartható épület a fenntartható fejlesztés világméretű mozgalmának egyik eleme (lásd 

12. fejezet, Glanville és Nedin). Minthogy a funkcionális követelmények változása egyre 

inkább felgyorsul, a fenntartható épületek funkcióinak módosulniuk kell az élettartam 

folyamán. Az életciklus-tervezés azt jelenti, hogy az épület egész élettartamát meg kell 

tervezni, az induló tervezési szakasztól az épület működési élettartamán keresztül egészen a 

lebontásig. Ez elméletben egyszerűnek tűnhet, de a gyakorlatban rendkívül nagy kihívást 

támasztó és bonyolult feladat. Az életciklus-tervezés kiterjed mind a költségek mind a 

bevételek gazdasági elemzésére; a környezeti hatás elemzésére; és a felhasználókra, a helyi 

közösségre és társadalomra gyakorolt társadalmi hatások elemzésére. 

Az életciklus-gazdaságtan tartalmazza a létesítmény élettartama során lényegessé váló 

valamennyi gazdasági aspektust (költség és bevétel), mind az épületre, mind pedig az 

elsődleges funkcióra vonatkozóan. Az életciklus-költségek a meghatározás értelmében az 

épület kivitelezésével, menedzselésével, működtetésével és fejlesztésével összefüggő, annak 

egész élettartama során felmerülő költségek, valamint az épületben működő fő tevékenység 

költségei. Figyelembe kell venni a beruházási szintet, az értékcsökkenési rátákat és a 

kamatlábakat is. Meg kell határozni továbbá az épülettel összefüggő menedzselési, 

üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési (pl. felújítási és átépítési) beruházás 

következményeit. Például a kiváló minőségű burkolási megoldásokba történő beruházás sok 

esetben nyereségesnek bizonyulhat (az alacsonyabb élettartam-költségek miatt), köszönhetően 

az élettartam folyamán felmerülő alacsonyabb karbantartási és működési költségeknek, még 

akkor is, ha az induló beruházási költség nagyobb, mint más alternatívák esetén. Az 

életciklus-költségek körébe kell számítani a létesítmény-menedzsmentet (az alaptevékenység 

számára nyújtott szolgáltatásokat és ellátmányokat) is. A beruházási költségek, az épület 

használati költségei és az alaptevékenység költségei teszik ki az összes életciklus-költséget. 

Ha azt akarjuk, hogy a vállalkozás nyereséges legyen, ezeknek a költségeknek 

alacsonyabbaknak kell lenniük, mint az életciklus-bevétel. Az életciklus-érték az életciklus-

gazdaságossági számításokon kívül felölel olyan kérdéseket is, mint az épület környezeti és 

társadalmi hatása.  

Alkalmazkodóképesség 

Az alkalmazkodóképesség döntő jelentőségű az életciklus-perspektívából tekintve, hogy fenn 

lehessen tartani az állóeszköz működőképességét, és ezzel pozitív értéket lehessen előállítani 

az életciklus egészében. Két felújítás közötti időszakot nevezünk szolgáltatási 

életperiódusnak. Ez az az időszak, amelyben az épület alkalmazási módja többé-kevésbé 

változatlan. Ha a szolgáltatási életperiódus azonos az épület teljes élettartamával, akkor nincs 

is szükség alkalmazkodóképességre. Ha viszont a szolgáltatási életperiódus rendkívül rövid, 

akkor különösen fontos, hogy az épület alkalmazkodóképes legyen. Egyes épületek esetén a 

felhasználás módja különösképpen statikus lehet, ilyen például egy opera- vagy könyvtár-



épület. A kórházi épületek használata viszont különösképpen dinamikus, és nagy az igény az 

alkalmazkodóképességre. A szolgáltatási életperiódust a tervezési szakaszban is figyelembe 

kell venni, oly módon, hogy az alkalmazkodóképesség kívánatos szintjét meg lehessen 

állapítani (8.5 ábra). 

8.5 ábra: Rövid és hosszú szolgáltatási életperiódus 

 
Forrás: Bjørberg, S., Multiconsult, személyes közlés, 2007. 

Megjegyzés: A szolgáltatási életperiódus az az időszak, amelyben nincs változás az épületben. 

 

Ha a szolgáltatási életperiódus rövid (például 5-10 év), érdemes az alkalmazkodóképességbe 

beruházni, viszont ha a szolgáltatási életperiódus hosszú (például 60 év), a hosszú ideig 

fennmaradó megoldásokba történő befektetés az előnyös. Az alkalmazkodóképességnek 

három fő dimenziója van: 

 rugalmasság – az alaprajz változtatásának lehetősége, vagyis a térelosztás; 

 általánosság – a funkcióváltozás lehetősége; 

 elaszticitás – a volumen változtatásának lehetősége 

Az alkalmazkodóképességnek különböző szintjeit határozhatjuk meg. A 8.6 ábrán bemutatott 

osztályozási rendszerben a zérus szint a nagyfokú, a 3. szint pedig a csekély 

alkalmazkodóképesség-követelményeket képviseli. Minden szintnél meghatározhatók a 

rugalmassági, az általánossági, illetve az elaszticitási igények. A 8.6 ábra jól szemlélteti, hogy 

milyen mértékű alkalmazkodóképesség szükséges a különböző épületkategóriáknál. Az ábra 

azt is bemutatja, hogy a kórházi igények az alkalmazkodóképesség különböző szintjeire 

oszthatók fel (a „hot-floor” zérus szintet követel, az iroda 1. szintet, a hotel 2. szintet). 

8.6 ábra: Példák az alkalmazkodóképességi követelményekre 



 
Forrás: Bjørberg, S., Multiconsult, személyes közlés, 2007. 
Megjegyzés: F: rugalmasság; G: általánosság; E: elaszticitás; SLP: szolgáltatási életperiódus 

Ugyanez a megközelítési mód alkalmazható a meglévő építmények 

alkalmazkodóképességének osztályozására is. A 8.7 ábra azt mutatja, hogy az 1950-es 

években épült kórház „hot-floor” része jelenleg csak a 2. szint követelményeinek felel meg. 

Aligha valósítható meg gyakorlatilag vagy gazdaságosan ennek a térnek a fejlesztése úgy, 

hogy továbbra is „hot-floor” szegmensként üzemelhessen, hiszen a mai követelmény a zérus 

szint. Az olyan épület, amely nem felel meg alaptevékenységei követelményeinek, további 

költségeket eredményezhet a funkcionalitás hiánya miatt. Elavult kórházi épületben az 

egészségtermelés általában kevésbé eredményes, mint a korszerűbb épületben, például a rossz 

logisztika következtében, vagy az olyan térelosztás miatt, amelynek átrendezése nem 

lehetséges.  

Amikor ezt a módszertant alkalmazzuk, szükséges, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen 

követelményeknek kell az egyes szinteken teljesülniük. Ennek a célnak az elérése érdekében 

számos tematikus mátrixot dolgoztak ki Norvégiában (8.2 táblázat) 

8.7 ábra: Egy 1950-ben épült kórház „hot-floor” területének csekély 

alkalmazkodóképessége 

 
Forrás: Bjørberg, S., Multiconsult, személyes közlés, 2007. 
Megjegyzés: F: rugalmasság; G: általánosság; E: elaszticitás; SLP: szolgáltatási életperiódus 



 

Életciklus-költségek 

Szükséges megvilágítanunk az életciklus-költségek, az éves kiadások, az élettartam-költségek 

és az éves költségek közötti összefüggéseket, ahogy a 8.8 és 8.9 ábrán láthatók: 

 éves kiadások – az az összeg, amelyet minden évben ki kell fizetni; ez évről-évre 

változhat. 

 életciklus-költség – beruházási költség + éves kiadások + maradványköltségek 

(bontás); 

 élettartam-költség – az életciklus-költség nettó jelenértéke; 

 éves költség – az élettartam-költségnek megfelelő éves járadék 

Az „üzemköltség” kifejezés, amely korábban már szerepelt a Norvégiából származó kulcs-

adatokkal (8. 1 táblázat), azonos az MOM-járadékkal. 

Az éves kiadások tartalmazzák a menedzsment, üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés és 

szolgáltatás költségeit a teljes használati idő során, beleértve a használati időszak végén 

felmerült költségeket (bontást). Ha ezeknek a költségeknek a nettó jelenértékét hozzáadjuk a 

beruházási költségekhez, megkapjuk az élettartam-költségeket. Az éves költséget járadék 

formájában számítjuk ki, és erről feltételezzük, hogy minden évben azonos összeget tesznek 

ki. Minden költséget annak az értéknek megfelelően számítunk, amellyel a számítás évében 

rendelkeznek. 

Ezek a költségek az épület egész élettartama során különböző időpontokban merülnek fel. 

Először is itt vannak a beruházási vagy tőkeköltségek. A használati időszak folyamán 

viszonylag stabil MOM-költség merül fel, továbbá periodikus költségek, mint például az 

épületelemek pótlása vagy nagy újrafejlesztési vagy felújítási projektek. Ezek talán csak 

egyszer merülnek fel az épület élettartama folyamán, de az is előfordulhat, hogy többször. 

Végül a végén felmerülnek a lebontási és törmelék-elhelyezési költségek. Annak érdekében, 

hogy mindezeket a költségeket homogénné és összehasonlíthatóvá tegyük, ugyanarra az 

időpontra kell őket diszkontálnunk. Ez a számítás a következőkön alapul: 

 az akciók költségei és intervallumai; 

 a diszkontálás valóságos megtérülési rátája; 

 az épület becsült élettartama. 

8.2 táblázat: Példa az osztályozási mátrixra 

Fő 

teljesítmény-

indikátorok 

Alkalmazkodóképesség 

Zérus szint 1. szint 2. szint 3. szint 

Belső falak, 

ajtók és 

ablakok 

Könnyen szerelhető 

és levehető falak, 

ajtók és ablakok. 

Kevés műszaki 

installáció a falakban. 

Szabványosított 

csatlakozások. 

Egyes falak, ajtók 

vagy ablakok 

mereven 

kapcsolódnak más 

elemekhez, de 

általában könnyen 

lehet az elrendezésen 

változtatni. 

Falak, ajtók és ablakok 

elmozdítása nehéz. 

Nehéz és merev belső 

falszerkezet, sok 

felosztás. 



Teherbírás  

Holtterhelés 

 

Mozgó 

terhelés  

A padlók a tartós 

holtterhelést képesek 

tartani (pl. tárolás). 

A padlók kiterjedt 

mozgó terhelést 

képesek felvenni (pl. 

fitnesz centrum) 

A padlók a legtöbb 

tevékenységet 

elviselik. 

A padlók a legtöbb 

tevékenységet 

elviselik 

Korlátozott az erőteljes 

holtterhelés. 

 

Korlátozottak a jelentős 

mozgással járó 

tevékenységek (pl. fitnesz 

centrum) 

Szigorú holtterhelési 

korlátok 

Szigorú korlátok a 

mozgó terhelésre. 

Hóterhelés     

Vészkijáratok 

A vészkijáratok 

megfelelnek az 

aktuális szabályoknak 

és normáknak számos 

különböző rendeltetés 

esetében. 

Új megoldásokra 

való áttérés, a 

jelenlegi normáknak 

és szabályozásoknak 

való megfelelés 

ésszerű ráfordítással 

megvalósítható. 

Jelentős eltérés a jelenlegi 

normáktól és szabályoktól 

vagy az újféle 

alkalmazáshoz való 

adaptáció szempontjából. 

A kiegészítés lehetséges 

gyakorlati és gazdasági 

szempontból indokolható 

keretek között. 

Gyakorlati és 

gazdasági 

szempontból 

indokolható keretek 

között nem 

lehetséges az 

átalakítása a jelenlegi 

szabályozásoknak és 

normáknak 

megfelelően. 

Bútorzat 

A bútorzat könnyen 

beilleszthető az 

épület legtöbb 

részébe, könnyen 

alkalmazkodik a 

berendezéshez és 

technikai 

létesítményekhez, és 

mozgatása könnyű 

A bútorzat nagy 

része mozgatható, és 

beilleszthető az új 

terekbe és 

megoldásokba 

A bútorzat legnagyobb 

része mozgatható, de a 

mozgatás nehéz, és a 

bútorzat nem 

alkalmazkodóképes. 

Beépített bútorzat 

kiterjedt alkalmazása.  

Nehéz, és nehezen 

mozgatható.  

Régi bútorzat, 

amelyet nehéz az új 

technikai 

megoldásokhoz 

igazítani. 

Konfliktus az 

építészeti 

elemek között 

(nyílt épület)  

Kevés konfliktus van 

a fő építészeti elemek 

között.  

Könnyű karbantartani 

és egyenként pótolni.  

A fő építészeti 

elemek egyenként 

pótolhatók, és 

karbantarthatók  

Az elemek 

különválaszthatósága 

szempontjából rossz 

tervezés  

Merev kapcsolódások 

a különböző 

építészeti elemek 

között. 

Forrás: Larssen A. K., Multiconsult, személyes közlés, 2007 

 

8.8 ábra Nettó jelenérték 



 

Forrás: Thorsnes, T., Staatsbigg, Norvégia, személyes közlés, 2007. 

Megjegyzés: NPV: nettó jelenérték; MOMDS: menedzsment, üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés és szolgáltatás; MP: 
rendszeres (megelőző) karbantartás; MD: fejlesztés és karbantartás (rendszeres karbantartás és/vagy pótlás); MR: pótlás (a 

karbantartás része); MOM: Menedzsment, üzemeltetés és karbantartás. 

A 8.9 ábra az éves költség modelljét mutatja be. Az élettartam során felmerült valamennyi 

költséget nettó jelenértéken számítjuk (a beruházás összege és a jövőbeli költségek nettó 

jelenértéke). Az élettartam-költségeknek ezt az összes nettó jelenértékét ugyanarra az 

időszakra vonatkozó járadékká számíthatjuk vissza, ebből kapjuk a becsült éves költséget. Az 

eredmény különösképpen érzékeny a számításokban alkalmazott kamatlábra. Norvégiában, a 

közszférában ezek az éves költségek az épület technikai szintjének fenntartásáért fizetendő 

minimális járadékok. Fontos kérdés, hogyan válasszuk meg a megfelelő diszkontrátát, mert ez 

befolyásolja az egyes projektek globális költségét és az arra vonatkozó döntést, hogy mely 

projekteket kell megvalósítani. 

Az életciklus-költségszámítás gyakorlati alkalmazása 

Az életciklus-költségszámítások különböző építészeti tervek, anyagok, összetevők, 

rendszerek, újraépítési alternatívák, kiegészítések és javított vagy megváltoztatott műveletek 

értékelésére alkalmazhatók. A számítás több lépésben történik. Kiindulásképpen meg kell 

határozni a számítás fő célját, és dönteni kell a különböző paraméterekről, mint például a 

létesítmény élettartama és a kamatlábak. Egy nemrégiben közétett jelentés 15 lépésből álló 

módszertant ír le (Davis Langdon Management Consulting, 2007). 

8.9 ábra: Az éves költség modellje 



 

Forrás: Thorsnes, T., Staatsbigg, Norvégia, személyes közlés, 2007. 

Az életciklus-költségszámítást gyakran különböző szinteken végzik, a számítás céljától és az 

életciklusban elért szakasztól függően. Szem előtt kell azonban tartani, hogy ezeknek a 

számításoknak a fő célja a szokásos esetekben a beruházás jövőbeli következményeinek 

becslése, nem pedig a lehető legalacsonyabb életciklus-költség elérése. A számítás szintje 

mindenkor a projekt fázisához kapcsolódó, rendelkezésre álló információtól függ, ahogy a 

8.10 ábrán látható. 

8.10 ábra: Az életciklus-költségszámítás szintjei 

 
Forrás: Bjørberg, S., Multiconsult, személyes közlés, 2007. 

1. szint 

Az ezen a szinten végzett számítások a projekt kezdeti tervezési szakaszában alkalmazhatók. 

Az 1. szintű elemzés hozzávetőleges becslést ad az életciklus-költségekre és a projektek éves 

költségeire nézve. Az eredmény felhasználható a beruházás-elemzés megalapozására. A 

rendszerezett, működés-orientált tervezési folyamat a legfontosabb eszközünk arra, hogy 

olyan építményeket állítsunk elő, amelyeknek az egész életciklusra kiterjedő gazdaságossága 

megalapozott. Az 1. szintű elemzés végrehajtásához a következő információkra van 

szükségünk:  

 helyszín; 

 az épület és a terület típusa; 

 diszkontráta és várható szolgáltatási időszak (számítási időszak). 



Mivel korlátozottak az épülettel kapcsolatos információk, ezen a szinten a számításokat 

hozzávetőleges becslésekre támaszkodva végezzük a menedzselésre, üzemeltetésre, 

karbantartásra, fejlesztésre és kiszolgálásra vonatkoztatva. 

2.szint 

Az ezen a szinten végzett számítások a tervezési szakaszban célszerűek. Ezen a szinten a cél 

az, hogy olyan projekt-megoldásokat találjunk, amelyek a projekt előkészítő szakaszában 

meghatározott keretek közé esnek. A költségkeret végleges meghatározását az előzetes 

projektszámítások alapján végzik el. A 2. szintű életciklus-költségelemzés elvégzéséhez a 

következő információra van szükség: 

 helyszín; 

 az épület típusa, látványtervek és alaprajzok; 

 kivitelezési program az anyagokra, alkotóelemekre és fő rendszerekre előírt műszaki 

normákkal együtt;  

 diszkontráta és szolgáltatási időszak (számítási időszak). 

Az ezen a szinten végzett számítások rendszerint valamilyen költség-besorolási rendszeren 

alapulnak; egyes országokban nemzeti standardokat dolgoztak ki erre a célra (jó példa erre a 

norvég NS 3454, és a holland NEN 2748 számviteli rend). A besorolási rendszerek továbbá a 

későbbi benchmarking alapjául is szolgálnak abban a szakaszban, amikor az építmények már 

használatban vannak.  

3. szint 

Az ezen a szinten végzett számítások a fő projektszakaszban célszerűek. A számítások célja a 

korábbi szakaszokból származó becslések ellenőrzése, valamint olyan alternatív megoldások 

értékelése, amelyek rövid vagy hosszú távon fokozhatják a projekt költséghatékonyságát. A 

projektszakaszban gyakran jelentős megtakarításokat lehet elérni a tervezésbe való szerény 

összegű beruházások útján. Ha az eredmény egy jól tervezett és jól kialakított projekt, a 

későbbi szakaszokban szükséges kiegészítő beruházások nagysága csökken. A 3. szintű 

elemzés végrehajtásához a következő információk szükségesek: 

 szerkezet, anyagok és installációk; 

 mérhető mennyiségek az épület különböző részeire nézve a számítások alapja gyanánt; 

 viszonylag megbízható ár-információ; 

 diszkontráta és szolgáltatási élettartam; 

 a rendszeres karbantartás vagy pótlás feltételezett intervallumai; 

 az üzemeltető személyzet és menedzsment feltételezett nagysága; és 

 az energia-költségvetés. 

Ez a típusú számítás becsléseket ad az épületelemek karbantartási tevékenységei és pótlásai 

közötti időszakokra, illetve becsli az egyes ilyen tevékenységek költségét. Nettó jelenérték-

számítások alkalmazásával az épület élettartama során a különböző szakaszokban kifizetendő 

összes költséget egyetlen összegben határozzák meg, jelenlegi értékben.  



Ahhoz, hogy már a projekt korai szakaszában jó becslést kapjunk a létesítmény egész 

élettartamára kiterjedő gazdaságossági viszonyokról, szükséges hogy a legfontosabb költség 

elemekre összpontosítsunk, amelyeket az alábbiakban sorolunk fel. 

 Tőkeköltségek: ezeket befolyásolja az épület alapterülete és alakja, a kivitelezés típusa, 

az anyagok típusa és a technikai installációk megválasztása. A tőkeköltségeket mindig 

az üzemelési és karbantartási költségek összefüggésében kell tekinteni, tervezve a 

jövőbeli újjáépítéseket, bővítéseket és új műszaki installációkat. 

 Üzemelési és kisebb karbantartási költségek: jelentős tényezők az anyagminőség, 

technikai installációk és az alkotóelemekhez való könnyű hozzáférés, amelyek 

befolyásolják ezt a költségtípust. 

 Takarítási szolgáltatások: olyan felületeket és anyagokat kell alkalmazni, amelyek 

megkönnyítik a takarítást, korlátozzák a padlóterületnek falakkal, oszlopokkal és más 

megosztó elemekkel való felszabdalását, és úgy kell kialakítani a bejárati területeket, 

hogy a rajtuk felhalmozódott szennyeződés és szemét eltávolítását lehetővé tegyék. 

 Energiaköltségek: számos intézkedést lehet megvalósítani az energia-felhasználás és 

ennek megfelelően az energiaköltségek csökkentésére. Különböző energiaforrásokat 

lehet számításba venni. A homlokzatok és az ablakok kialakításának jelentős szerepe 

van az energia-hatékonyságban. 

 Fejlesztési költségek: ha az épület szolgáltatási életperiódusa rövid, mint például a 

„hot-floor” területeké a kórházakban, akkor nagymértékben alkalmazkodó-képesnek 

kell lennie. Ehhez gyakran szükséges pótlólagos beruházás, aminek jelentős hatása 

van az üzemköltségekre. 

Értékcsökkenés 

A jövőbeli változtatási szükségletekkel kapcsolatban bizonytalanság uralkodik, annyi azonban 

bizonyos, hogy a követelmények változni fognak. Az új épületek tervezését három fő elvre 

kell alapozni, ha azt kívánjuk, hogy ezek az építmények kielégítően alkalmazkodóképesek 

legyenek. 

1. El kell egymástól különíteni azokat az épületrészeket és összetevőket, amelyeknek 

szolgáltatási élettartama különböző. 

2. Az alapozást, a függőleges és vízszintes teherviselő szerkezeteket, homlokzatokat és 

tetőket a maximális műszaki élettartamra kell tervezni. 

3. A belső alkotóelemeket, mint például mennyezeteket, belső falakat, térelválasztókat, a 

technikai rendszerek elemeit úgy kell kialakítani és összeszerelni, hogy könnyű legyen 

elmozdítani és változtatni azokat. A fő technikai rendszerek elhelyezését a térelosztás 

változásainak nem szabad befolyásolniuk. 

Az életciklus-költségszámítások egyik fontos problémaköre a tőkeköltségek és a karbantartási 

költségek közötti megkülönböztetés. Napjaink számviteli elveinek megfelelően az épület 

értékcsökkenését a maga egészében számítják, beleértve a technikai felszerelést is. Az építési 

elemek szétbontásával és külön végzett értékcsökkenési leírásukkal a pótlási költségek egy 

részét be fogják építeni a tőkemérlegbe. Az értékcsökkenés bonyolult kérdéskör, de ideális 

esetben – elméletben – az értékcsökkenési időszaknak egyenlőnek kell lennie mindegyik 

installáció várható szolgáltatási élettartamával. Ehhez az szükséges, hogy külön-külön 

alkalmazzanak értékcsökkenési időszakokat a különböző alkotóelemekre és rendszerekre. 



Esettanulmány: az életciklus-költségszámítás a gyakorlatban 

Egy olyan példát veszünk, amely Hollandiában tipikus helyzetnek számít, és amelyben 

kórházi szervezetek többszöri fúziója után a jelenlegi kórháznak két belvárosi telephelye van, 

egymáshoz közel (Netherlands Board for Health Care Institutions, 2006a). A kórház előtt 

három hosszú távú opció áll: koncentrálja-e vagy sem a szervezetet egy helyszínre, megtartsa 

és újrarendezze a jelenlegi túlméretezett épületeket, és/vagy fogadja el a jelentős működési 

veszteségeket.  

Az a telek, amelyen a fő kórházépület található, különösen tágas, és ennélfogva az alapterületi 

beépítettsége alacsony. A főépület tipikus Breitfuss-típusú (szó szerinti fordításban „széles 

láb”) struktúra az 1970-es évekből, amelyben egy ápolási funkciókat ellátó, magas 

épülettömböt emeltek egy lapos épülettömb fölé, amely utóbbi a kezelési és járóbeteg-

funkciókat látja el, és az alapterület kb. 65 000 m
2
. Ehhez az épülethez kapcsolódik egy újabb 

járóbeteg-szárny, kb. 8000 m
2
-rel, amely már több éve van használatban. A másik kórházi 

létesítmény korlátozott területű helyszínen található. A főépület az 1960-as évek elején épült, 

alapterülete kb. 30 000 m
2
, és egy kb. 10 000 m

2
-es bővítmény csak a legutóbbi időkben 

készült el. 

Építészeti értelemben a régebbi építmények funkcionális minősége mindkét helyszínen silány: 

mindkét főépület felújításra szorul. Az új épületek funkcionális minősége jó. A tanulmányban 

öt forgatókönyvet vizsgáltak meg (8.3 táblázat). 

A 2-4 forgatókönyvek azt tételezik fel, hogy a második helyszínt egynapos ellátást nyújtó 

kórházzá alakítják át, és az ezen a helyszínen levő régi építményt lebontják. Ezt követően 

kizárólag egyágyas szobákkal rendelkező kórház kerül kialakításra a fő helyszínen. Noha ez a 

megközelítési mód kényelmesen illeszkedik a meglévő magas épülettömbbe, a betegszobák 

nagyságát tekintve, alapterület tekintetében túlméretezést idéz elő. 

8.3 táblázat: A kórházfejlesztés forgatókönyvei 

1. forgatókönyv 

 Teljesen új épület az egyik helyszínen 

 Végeredmény: 81 000 m
2
 

2. forgatókönyv 

 Fő helyszín: megtartják az újonnan épült szárnyat; lebontják a régi épületeket, és újat építenek a helyén 

(64 000 m
2
) 

 Második helyszín: megtartják és felújítják az újabban épült szárnyat; lebontják a főépületet 

 Végeredmény összesen: 82 700 m
2
 

3. forgatókönyv 

 Fő helyszín: megtartják az újonnan épült szárnyat; lebontják a magas épület felső részét, felújítják a 

megőrzött régebbi részeket, új ápolási részleget építenek 

 Második helyszín: megtartják és felújítják az újonnan épült szárnyat; lebontják a fő épületet 

 Végeredmény összesen: 87 700 m
2
 

4. forgatókönyv 



 Fő helyszín: megtartják az újonnan épült szárnyat, felújítják a régi épületet, a régi helyére csereépületet 

építenek 

 Második helyszín: megtartják és felújítják az újonnan épült szárnyat, lebontják a régi épületet 

 Végeremény összesen: 98 700 m
2
 

5. forgatókönyv 

 Fő helyszín: megtartják az újonnan épült szárnyat; felújítják az egész régi épületet 

 Második helyszín: megtartják az újonnan épült szárnyat; felújítják a főépületet 

 Végeredmény összesen: 111 200 m
2
 

Forrás: Holland Egészségügyi Ellátó Intézmények Tanácsa, 2000a. 

A szerzők életciklus-költségszámítást végeztek mindegyik forgatókönyv esetében. A 8.11 

ábra feltünteti az összes tőkeköltséget, valamint az MOM-költségek (az épülettel kapcsolatos 

üzemköltségek) összegét az öt forgatókönyv teljes élettartamára nézve. 

Az 1. forgatókönyv – tekintettel arra a tényre, hogy az összes építmény teljes lecserélését 

irányozza elő – igényli a legnagyobb beruházást. Az 5. forgatókönyvhöz szükséges a 

legkevesebb beruházás, az új építkezések és a felújítások korlátozottsága következtében. 

Azonban az egyes forgatókönyvek közötti alapterületbeli különbségek és a kialakuló épületek 

technikai minőségében meglévő különbségek következtében az MOM-kiadások éppen az 

ellenkező módon alakulnak. Az MOM-kiadásokban az egyes forgatókönyvek között mérhető 

különbség szembeszökő. 

A 8.12 ábra mutatja be az éves tőkeköltségek és MOM-kiadások összegét. A 2. forgatókönyv 

esetében a legalacsonyabb az éves költség, ezt szorosan követi a 3. forgatókönyv. Az 1. 

forgatókönyv költségesebbnek bizonyul a rendkívül magas kezdeti beruházási költségek 

miatt, amelyeket a MOM-kiadások csökkenése nem kompenzál teljes mértékben. A 4. 

forgatókönyv és különösen az 5. forgatókönyv mutatja a legmagasabb éves terhet a pazarló 

helykihasználás miatt, valamint a gyengébb műszaki minőségből eredő magasabb MOM-

kiadások miatt, és azok miatt a jelentős tőkeköltségek miatt, amelyek még ezekben a 

forgatókönyvekben is szerepelnek.
1
 

8.11.ábra: Az öt forgatókönyv beruházási, illetve menedzselési, üzemeltetési és 

karbantartási költségei 

                                                 
1
 Hangsúlyoznunk kell azonban hogy a költségszámítások szemléltető jellegűek, és a valóságos eredmények 

(egyebek között) a választott diszkontrátától is függnek. 

 



 

 

Következtetések 

Az egészségügyi ellátás állóeszközeibe való befektetés stratégiai, messze előretekintő 

megközelítési módot igényel. Ahogy számos európai országban éleződik a verseny, az 

egészségügy is magára ölti a közönséges üzleti szektor bizonyos vonásait. Ennek megfelelően 

a beruházásokhoz megalapozott üzleti tervek szükségesek, amelyek nem pusztán az induló 

beruházást veszik számba, hanem az egész életciklusra számított költségeket is.  

8.12 ábra: Az öt forgatókönyv összes éves költsége 

 

Az életciklus-költségszámítási modell hathatós eszköz a különböző stratégiai forgatókönyvek 

egybevetésére. Az egészségügyben való alkalmazása még gyermekkorát éli, de erős érvek 

hozhatók fel amellett, hogy szélesebb körben alkalmazzák ezt a módszert, és így jobban 

megismerhessük a beruházások és az egészségügyi ellátás nyújtása közötti összefüggéseket. 
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9. fejezet 

A kórházak létesítmény-menedzsmentje 
Kunibert Lennerts 

Bevezetés 

Minden európai ország számára nehéz feladat, hogy fenntartható forrásokat találjon az egyre 

emelkedő egészségügyi ellátási kiadások finanszírozására. A kórházak a teljes egészségügyi 

kiadások jelentős részét emésztik fel, és a létesítmény-menedzsment költségek teszik ki a 

kórházak kiadásainak 20-30%-át. A létesítmény-menedzsment költségek számos országban 

eddig azonban nem keltettek számottevő figyelmet az egészségügyi ellátók és a politikai 

döntéshozók körében. Meglepően kevés összehasonlításra alkalmas adat van a kórházak 

létesítmény-menedzsment költségeiről, és még ennél is kevesebbet tudunk arról, hogyan kell 

figyelembe venni ezeket a költségeket, amikor új kórházakat tervezünk. Ez a fejezet egy 2001 

óta folyamatban levő kutatás eredményeit írja le. Ez a kutatás a létesítmény-menedzsment 

költségeket számszerűsítette, és összekapcsolta azokat a kórházak által nyújtott gyógyító 

ellátásokkal. A tanulmány következtetése, hogy szükség van a létesítmény-menedzsment 

költségek átláthatóbb számvitelére, ami jelentős lépés lehet a költség-megtakarítások 

irányába. Kiemeli továbbá annak szükségességét, hogy a létesítmény-menedzsment 

költségeket figyelembe kell venni az új létesítmények tervezésénél. 

Számos olyan tényező van, amely – úgy tűnik – megkülönbözteti a kórházakat sok más üzleti 

vállalkozástól. Először is ezek olyan létesítmények, amelyek a nap 24 órájában, heti hét napon 

keresztül nyitva tartanak; másodszor, különösen összetett szolgáltatásokat termelnek; 

harmadszor pedig, a kórházban elkövetett hiba emberéletekbe kerülhet. Ezek a jellemzők 

rendkívüli üzemelési feltételeket teremtenek, és egy egész sor olyan célt generálnak, amelyek 

sokkal összetettebbek, mint amilyeneket a legtöbb üzleti vállalkozás profitmaximáló 

szemlélete tartalmaz. A kórházaknak ezenfelül állandóan korszerűsíteniük kell 

felszerelésüket, hogy megfeleljenek a legmagasabb műszaki és biztonsági normáknak, még 

akkor is, ha ezek költsége rendkívül magas. 

Milyen lehetőségeket kínál a létesítmény-menedzsment területe? A kórházak többféle 

értelemben is abba az irányba mozdulnak el, hogy egészség-termelő iparággá váljanak. Évről-

évre több beteget kezelnek, miközben a kórházi létesítményekben az ágyszám tartósan 

csökken. Ezt úgy érik el, hogy számottevően csökkentik a kórházi ápolás időtartamát, és több 

beteget kezelnek járóbeteg-környezetben. Európa-szerte ez jobban koordinált kezelést és 

nagyobb hatékonyságot igényel, ami fokozza a létesítmény-menedzsment jelentőségét. 

Hogyan lehet ezt a nagyobb hatékonyságot megvalósítani? A kórházi költségeknek kb. 20-

30%-a nem az alapvető folyamatokhoz, vagyis a betegek gyógyítása céljából elvégzett 

egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Minden ilyen szolgáltatást az 

alapfolyamatokhoz nem tartozónak kell tekinteni, és amelyek a létesítmény-menedzsment 

folyamatának keretei közé esnek (Lennerts és mtsai, 2003; Lennerts és mtsai, 2005). 

Németországban ezeknek a folyamatoknak a volumene kb. évi 18 milliárd eurónak felel meg 

(Statistisches Bundesamt, 2006). 

Az alapvető folyamatok és a létesítmény-menedzsment ily módon egyaránt hozzájárul ahhoz, 

hogy hogyan alakul a beteg útja a kórházi létesítményben. Betegközpontú perspektívából 



tekintve esetösszetétel-mérőszámok (mint amilyenek például a HBCs-kategóriák) alapján 

átfogó modell dolgozható ki a létesítmény-menedzsment költségek becslésére és azoknak az 

alaptevékenységgel történő összekapcsolására. Az ezekhez a számításokhoz szükséges, 

valamennyi létesítmény-menedzsment szolgáltatásra vonatkozó információ egy létesítmény-

menedzsment termékmodell alkalmazásával generálható. 

Ez a fejezet a „Kórházi folyamatok optimalizálása” (OPIK) kutatási projekt eredményeit 

mutatja be, amelyet 2000-ben indítottak meg a németországi Karlsruhe-i Egyetemen, 30 

kórházzal és iparági partnerrel együttműködésben. A vizsgált kórházak közül 28 van 

Németországban, egy Luxemburgban, illetve Svájcban. Noha a vizsgálat elsősorban 

Németországra összpontosult, valószínűleg alkalmazható más országok kórházaira is, 

amennyiben rendelkeznek megfelelő információs rendszerekkel, mégpedig függetlenül a 

kórház helyszínétől vagy méretétől. Ez a fejezet leírja, hogyan használták fel a kísérleti 

projekt eredményeit a létesítmény-menedzsment optimalizálására, elsősorban a teljesítmény 

benchmarking módszer alkalmazásával. 

Létesítmény-menedzsment 

A létesítmény-menedzsmentre vonatkozó Európai Standard (CEN/TC 348), amelyet az 

Európai Standardizációs Bizottság 2006-ban fogadott el, a következőket állapítja meg: 

A létesítmény-menedzsment számos európai országban fejlődőben van. A különböző szervezetek és üzleti 

területek bizonyos történelmi és kulturális körülmények hatására különböző értelmezéseket és megközelítési 

módokat dolgoztak ki. Általában minden szervezet, akár közösségi, akár magán jellegű, használ épületeket, 

vagyontárgyakat és szolgáltatásokat (létesítményi szolgáltatások) alaptevékenységeinek támogatására. 

Ezeknek a vagyonelemeknek és szolgáltatásoknak az összehangolásával, menedzseri szakértelem 

alkalmazásával és a szervezet környezetében végbemenő számos változás kezelésével a létesítmény-

menedzsment befolyásolja a proaktív működésre és valamennyi követelmény teljesítésére való képességet. 

Ez arra is irányul, hogy optimalizálják a vagyonelemek és szolgáltatások költségeit és teljesítményét. A 

létesítmény-menedzsment megközelítési mód fő előnyei a szervezetekben az alábbiak: 

 nyílt és átlátható kommunikáció a keresleti, illetve kínálati oldal között kapcsolattartó személyek 

kijelölésével az összes szolgáltatásra vonatkozóan, mely szolgáltatások feltüntetésre kerülnek a 

létesítmény-menedzsment megállapodásban is; 

 a különböző szolgáltatások közötti szinergiák legeredményesebb kiaknázása, ami segíti a szervezet 

teljesítményének javulását és költségeinek csökkentését;  

 a szolgáltatásokért viselt belső és külső felelősség egyszerű és kezelhető koncepciója, amely 

stratégiai döntéseken alapul, és amely rendszerbe szervezett belső vagy külső szerződéskötésekhez 

vezet; 

 a belső és a külső szolgáltatók közötti konfliktusok mérséklése; 

 valamennyi szükséges támogató szolgáltatás integrálása és összehangolása; 

 átlátható ismeretanyag és tájékoztatás a szolgáltatási szintekről és költségekről, amely 

egyértelműen kommunikálható a végfelhasználók irányába; 

 a szervezet fenntarthatóságának javítása a létesítmények életciklus-elemzésének megvalósítása 

révén.  

Ez a standard úgy határozza meg a létesítmény-menedzsmentet, mint a szervezetben 

végbemenő olyan folyamatok integrálását, amelyekkel fenntarthatók és fejleszthetők azok a 

megállapodás szerinti szolgáltatások, amelyek a szervezet alaptevékenységének az 

eredményességét javítják és támogatják. A létesítmény-menedzsment ennél fogva az 

eljárások, szolgáltatások, tevékenységek és létesítmények rendkívül széles körét fedi le, és 

integrálja. Az alaptevékenységek és támogató szolgáltatások közti megkülönböztetés a 

szervezettől függ. Ami az egészségügyi létesítményeket illeti, mint már megjegyeztük, 

minden olyan szolgáltatás, amely nem kapcsolódik közvetlenül a betegellátáshoz, 



létesítmény-menedzsment szolgáltatásnak vagy terméknek minősíthető (jóllehet ez 

természetesen függ attól, hogy mit tekintünk közvetlen betegellátásnak, hiszen ez is 

változhat). A létesítmény-menedzsment célja az, hogy stratégiai és taktikai szinten integrált 

menedzselést valósítson meg a kívánatos támogató szolgáltatások (létesítmény-

szolgáltatások) koordinációja céljából. Ehhez konkrét szakismeretekre van szükség, és ez 

különbözteti meg a létesítmény-menedzsmentet attól, amikor egy vagy több szolgáltatást 

elszigetelten nyújtunk (9.1 ábra). 

9.1 ábra: Létesítmény-menedzsment modell 

 
Forrás: European Committee for Standardization, 2006 
Megj.:  SLA: A szolgáltatási szintről szóló megállapodás 
  KPI: Főbb teljesítményindikátorok 

Ellátási útvonalak a kórházakban 

Az ellátási útvonalakat széles körben az 1980-as évek vége felé fejlesztették ki a 

tevékenységre épülő költség-menedzsment alapja gyanánt, elsősorban az Egyesült 

Államokban, a HBCs-rendszer bevezetése nyomán, amely eszközöket kínált az egészségügyi 

ellátás termékének konkrét meghatározásához (Strobel, 2004). Coffey és LeRoy (2001) az 

ellátási útvonalakat optimalizált beavatkozás-sorozatként határozták meg, melyet az 

egészségügyi dolgozók nyújtanak egy adott diagnózisra adott válaszként. Az ellátási útvonal 

központi eleme az eljárások standardizálása. Általánosítva, ez kínál alapot a kórházi 

létesítmények igénybevételének standardizálásához, figyelembe véve az egyes részlegek 

eltérő szükségleteit. 

A létesítmény-menedzsment költség-allokációja a kórházakban 

Az egészségügyi ellátás a kórházban számos „fogyasztót” érint. A végső „fogyasztó” a beteg, 

akinek érdekeit az ellátás vásárlója, például a betegbiztosító pénztár képviseli, de vannak 

további közbenső fogyasztók is, akik a létesítmény-menedzsment szempontjából jelentősebb 

szerepet játszanak. Ezek azok a klinikai egységek, amelyek végzik az ellátást, és amelyeket a 

létesítmény-menedzserek támogatnak. A klinikai egységek igénybe veszik a kórház 

létesítményeit, és – egyes országokban – az ő munkájuk generálja a kórház jövedelmét, mert a 

bevétel a kezelt betegek esetösszetétel szerint kiigazított számán alapul, rendszerint valamely 

HBCs-típusú rendszer alkalmazásával. A kihívás az, hogy hogyan kapcsoljuk a klinikai 

tevékenységet (és a hozzá kapcsolódó bevételt) az igénybevett létesítményekhez.  



Az OPIK kutatási projekt kidolgozott egy költség-allokációs rendszert a létesítmény-

menedzsment számára, amely a termék gondolatán alapul, minthogy ezt érték és mennyiség 

szempontjából mérni lehet. Ennek a rendszernek az útján alakul ki az átláthatóság, és 

erősödnek a fogyasztó és az ellátó közötti kapcsolatok. A projekt azt is megmutatta, hogy 

lehetséges megtakarításokat elérni anélkül, hogy ez bármilyen módon is károsan befolyásolná 

az alapvető klinikai folyamatok minőségét. 

Az ellátási útvonalak és a létesítmény-menedzsment közötti kapcsolat 

AZ OPIK projekt figyelmének középpontjában az alapellátási folyamatok és a létesítmény-

menedzsment költségek közötti összefüggés állt (Diez, Lennerts és Abel, 2007). A 9.2 ábra 

szemléletesen mutatja be egy beteg kórházi tartózkodásának időtartamát mint a kórházon 

belüli különböző funkcionális terekben eltöltött időintervallumok sorozatát. Az egyes 

téregységek természetétől függően különböző mennyiségű és minőségű másodlagos 

szolgáltatásokra van szükség. A költségeket ekkor a téregységek igénybevételének 

megfelelően lehet a betegre allokálni. 

9.2 ábra: A HBCs-k és a funkcionális téregységek igénybevétele 

 

A HBCs – elméletileg – a kórházban ápolt minden beteg esetében meghatározza az egyes funkcionális téregységekben eltöltendő 

átlagos időintervallumok valamely sorozatát. 

A HBCs-kel összefüggő bevételeket és az alap-, illetve másodlagos költségek megfelelő költségkereteit egymással kapcsolatba 

lehet hozni.  

Forrás: Diez, Lennerts és Abel, 2007 

Különbséget kell tennünk elsődleges és másodlagos költségek között. Míg egyes országokban 

a kórházak zöme részletes adatokkal rendelkezik az elsődleges szolgáltatások 

igénybevételéről (mint például a különböző típusú betegek kezelésének közvetlen 

költségéről), a másodlagos szolgáltatások (mint például az orvosi és nem-orvosi 

infrastruktúra) költségéről szóló adatok gyakran igen szűkösek (Deutsche Krankenhaus, 

2002). Lehetséges, hogy a kórházak nem rendelik ezeket a költségeket a funkcionális 

egységekhez, hanem inkább egyfajta rezsiköltség-kategóriába egyesítik őket. Ezeket a 

költségeket azután valamilyen képlet alapján, például az ápolási napok száma szerint osztják 

szét az egyes egységek között. Ily módon a létesítmény-menedzsment szolgáltatások 

mennyisége és a funkcionális egységek közötti kapcsolat homályossá válik. 



A költségek közvetlen kapcsolása az egyes funkcionális egységekhez pontosabb költség-

allokálást tesz lehetővé, ezért célszerű jobban használható termékmodellt kidolgozni a 

másodlagos szolgáltatások számára. 

Átlátható létesítmény-menedzsment termékmodell alkalmazásával 

A létesítmény-menedzsment terméke nem más, mint olyan szolgáltatások nyújtása (European 

Committee for Standardization, 2005), amelyek szükségleteket elégítenek ki (Gabler, 2000). 

Ha az Európai Standardizációs Bizottság (European Committee for Standardization) által 

kidolgozott minőség-definíciót vesszük alapul (2005), nyilvánvalóvá válik, hogy a termék a 

szolgáltató által a fogyasztónak nyújtott szolgáltatás. Minthogy a létesítmény-menedzsment 

célja, hogy optimális támogatást nyújtson a vállalkozás alapvető folyamata számára, a 

létesítmény-menedzsmenttel szembeni követelményeket az általa támogatott elsődleges 

tevékenységek határozzák meg.  

A nyújtott termékekre nézve egy sor kritérium fogalmazódott meg. Ezek a következők 

(Lennerts, Abel és Pfründer, 2004): 

 a szolgáltatások a felhasználó hasznára történjenek; 

 egyértelmű, világos allokációs alapok meghatározása szükséges; 

 ésszerű erőfeszítést kell tenni a szükséges mennyiségek beszerzésére; 

 szükséges, hogy a fogyasztó befolyásolhassa a termék mennyiségét. 

Amikor „termékkatalógust” kívánunk kidolgozni, két alapelvet kell szem előtt tartani. 

Egyrészt a terméknek mérhetőnek kell lennie oly módon, hogy a költségeket hozzájuk 

lehessen rendelni. Másrészt a termék az alapfolyamatok végrehajtásához szükséges 

szolgáltatás. Ezeket a megfontolásokat egy műtő példájával szemléltethetjük. 

A létesítmény-menedzsment szempontjából valamely műtét elvégzésének fő követelménye a 

tér, amely ennélfogva a létesítmény-menedzsment alapterméke. Mivel magas szintű 

biztonsági és higiénés normáknak kell teljesülniük, a műtők felépítésében nagyfokú 

specifikációra van szükség, és ez általában költséges. Továbbá a műszaki berendezéseket 

abszolút megbízható állapotban kell tartani, és ugyanez érvényes magának a térnek a 

jellemzőire, mint például a szellőzés és a kommunikációs rendszerek. A műtét során az orvosi 

gázoknak, a villamos energiának és a fűtésnek működnie kell; a sebésznek a steril eszközök 

megfelelő készletére van szüksége; a műtét után pedig a sebészeti hulladékot el kell helyezni.  

A termodinamikából véve példát, a műtő nyílt rendszernek tekinthető, amelyben különböző 

termékek hatolnak át a rendszer határain (9.3 ábra). A fentebb felsorolt kritériumoknak 

megfelelően a mennyiséget könnyen lehet mérni, és lehetővé kell tenni, hogy megállapítsák a 

termék pénzben kifejezett értékét. 

9.3 ábra: A létesítmény-menedzsment szolgáltatások teljesítése egy műtét során 



 

Ennek a modellnek az alapja a fogyasztó-szolgáltató közötti kapcsolat. Egy gyógyító egység 

mint a létesítmény-menedzsment szolgáltatások címzettje, övezetekre osztott térként írható le. 

Ez az övezetekre osztott tér létesítmény-menedzsment szolgáltatásokat igényel, amelyeket a 

különböző létesítmény-menedzsment egységek nyújtanak. Azáltal, hogy a létesítmény-

menedzsment termékeket költségcentrumokhoz rendeljük, miközben az övezetekre osztott 

tereket a szolgáltatás fogadóiként határozzuk meg, egyszerű fogyasztó-szolgáltató kapcsolat 

jön létre az alaptevékenységi oldalon a szolgáltatás fogadója, a létesítmény-menedzsment 

oldalán pedig a szolgáltató között. Az egyes létesítmény-menedzsment egységeket ily módon 

költségcentrumok képviselhetik, amelyekhez hozzárendelhető bizonyos folyamatokért és 

termékekért viselt felelősség (Braun, 1999). Ez lehetővé teszi a folyamat-központú költség 

allokációt. A költségcentrum más költségcentrumok számára állítja elő termékét, és más 

költségcentrumoktól szerzi be a saját termeléséhez szükséges termékeket.  

Németországot illetően a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a kórházakban a 

fogyasztók számára teljesített szolgáltatások egész köre 29 létesítmény-menedzsment 

termékkel leírható, noha ez a szám más országokban némileg eltérő is lehet. A 29 

létesítmény-menedzsment terméket három kategóriába lehet összevonni. Az első halmaz 

azokból a termékekből áll, amelyeknél a térfelhasználás lehet ésszerűen az allokáció alapja. A 

második halmazba azok a termékek tartoznak, amelyek számszerűsíthetők; az adatok és a 

rendszerek korlátozottsága következtében azonban egyes, elméletileg számszerűsíthető 

termékeket mégis a térfoglalás alapján számolnak el. A harmadik halmazt azok a termékek 

alkotják, amelyeket csak a megrendelő kérésére alkalmaznak, vagy nyújtanak, vagy 

amelyeket nem használnak rendszeresen. Ezeknek a termékeknek az esetében a fogyasztóra a 

rendelésnek megfelelően számlázzák a költséget. A termékosztályozás áttekintése látható a 

9.1 táblázatban.  

9.1 táblázat: A 29 németországi létesítmény-menedzsment termék osztályozása 

Termékjegyzék – költségarányok 

Allokációs bázis: alapterület, m
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 külső létesítmények 

 üzemeltetés 

 épület-karbantartás 

 műszaki karbantartás 

 bérleti alapdíj 



 takarítás 

 kártevő-irtás 

 biztonság 

 

Rendeléshez kapcsolódó allokáció 

 irodaszerek 

 gondnoksági szolgáltatások 

 reprográfiai szolgáltatások 

 postai szolgáltatások 

 elszállítási szolgáltatások 

 

Mennyiségi alapú allokáció 

 szemétszállítás  súly szerint 

 ágykarbantartás  ágy 

 informatikai szolgáltatások személyi számítógép 

 járműpark menedzsment jármű 

 higiénés tanácsadás  analízis 

 orvosi berendezések karbantartása érték 

 hűtés    kWh 

 műsorszórás   TV-készülék 

 élelmezés   ételenként 

 sterilizálás   steril egység 

 áramellátás   kWh 

 telefon    időtartam 

 betegszállítás   szállítás 

 fűtés    kWh 

 mosodai szolgáltatás  textilmennyiség 

 vízellátás   m
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Optimalizálási lehetőségek 

A másodlagos folyamatok optimalizálása sokféle formát ölthet. Az egyes létesítmény-

menedzsment tevékenységek optimalizálásából származó költség-megtakarításokon 

túlmenően megtakarítást lehet elérni az elsődleges és a másodlagos folyamatok jobb 

összehangolása útján is. A többi egészségügyi létesítménnyel való egybevetés 

(benchmarking) eszközt kínál azoknak az eljárásoknak az azonosítására, amelyeknél javításra 

van lehetőség.  

Az egyik legfőbb cél az, hogy a lehető legjobb munkakörülményeket biztosítsuk az alapvető 

folyamatok számára, ami a létesítmény-menedzsment folyamatokat specifikusan az orvosi 

munkafolyamatokra irányítja. A folyamat részletes elemzése lehetővé teszi az elsődleges és a 

másodlagos folyamatok közötti súrlódások csökkentését. Lehetővé teszi továbbá az ellátási 

útvonalak optimalizálásának irányítását, biztosítva, hogy azok betegközpontúak legyenek, és 

a betegek kezelése és mozgása szempontjából optimális elrendezésen alapuljanak. Mindezek a 

különböző megközelítési módok az OPIK projekt keretében kerültek elemzésre és 

ellenőrzésre. 



A „Kórházi folyamatok optimalizálása" kutatási program 

Az OPIK kutatási programot 2001-ben indították meg. A Karlsruhei Egyetem 

(együttműködve a Kórháztechnikusok Szakmai Szövetségével (Fachvereinigung 

Krankenhaustechnik - FKT) 30 kórházat és létesítmény-menedzsment szolgáltatót választott 

ki a projektben való részvételre. A projektet teljes egészében magánpénzekből finanszírozták, 

amit a részvevő szolgáltatók bocsátottak rendelkezésre. A kutatás célja az üzleti folyamatok 

elemzése a részvevő kórházakban, oly módon, hogy a figyelem középpontjába az elsődleges 

(orvosi), illetve a másodlagos (létesítmény-menedzsment) folyamatok kerüljenek. Az OPIK 

partnerség kiinduló feltételezése az volt, hogy nem lehet valóságos megtakarítási potenciált 

előállítani, ha csak egyes folyamatokra vagy azokon belül egyes lépésekre irányítjuk a 

figyelmünket. Ehelyett holisztikusabb megközelítésre lenne szükség, amely az üzleti 

folyamatok elemzésére alkalmas átfogó keretekre támaszkodik. 

Ez lehetővé tette a kórházi folyamatok kiterjedt elemzését és részletes folyamat-mátrix 

kidolgozását, aminek révén lehetségessé vált széleskörű standardok kidolgozása a 

létesítmény-menedzsment szolgáltatások teljesítményére vonatkozóan. A projekt arra irányul, 

hogy megteremtse a hatékony, holisztikus szemléletű létesítmény-menedzsment struktúrák és 

folyamatok bevezetésének alapját a német kórházakban (Lennerts és mtsai, 2003; Lennerts és 

mtsai, 2005). 

 Az átfogó létesítmény-menedzsment teljesítményének az értékelése (teljesítmény 

benchmarking) 

Annak érdekében, hogy a létesítmény-menedzsment termékek költségének relatív jelentőségét 

meghatározzuk, egy ABC (vagy Pareto-) elemzést végeztünk (lásd 9.4 ábra). Ezen a 

diagramon két skála látható. A baloldali skála, amely 0%-tól 50%-ig terjed, a diagram 

oszlopaira vonatkozik, amelyek a létesítmény-menedzsment termékek viszonylagos értékét 

mutatják. A jobb oldali skála pedig, amely 0%-tól 100%-ig terjed, a görbére vonatkozik, és a 

létesítmény-menedzsment termékek halmozott költségét mutatja. 

9.4 ábra: A létesítmény-menedzsment költségek ABC-elemzése 

 

Forrás: Abel & Lennerts 2005. 



 

Az ABC-elemzés azt mutatja, hogy igen sok létesítmény-menedzselési termék csak csekély 

mértékben járul hozzá az összes költséghez. A létesítmény-menedzsment költségek messze 

legnagyobb része a rendelkezésre álló terület bérleti alapdíjának vagy tőkeköltségének 

tulajdonítható (vagyis a tőkeköltségnek a létesítmény élettartamára történő járadék 

számításából). A létesítmény-menedzsment költségeknek majdnem 41%-a tulajdonítható 

ennek az elemnek. Ez után az élelmezés (8,62%), a takarítás (7,49%), a karbantartás (épület-

karbantartás 6,33%, biomedikális berendezések karbantartása 5,07%, műszaki karbantartás 

4,48%), majd a fűtés (3,45%), valamint a textíliákkal való ellátás (3,14 %) következik. Ez a 

nyolc létesítmény-menedzsment termék teszi ki az összes költség 79,35%-át, majdnem elérve 

azt a 80%-os küszöböt, amelyet az ABC-elemzésben rendszerint az elemek legfontosabb 

kategóriáinak megjelölésére alkalmaznak. Figyelembe véve a 9.4 ábra adatait, a létesítmény-

menedzsment költségeknek körülbelül 60%-át lehet a térhez kapcsolódó termékekhez 

allokálni, 35%-ot a mennyiséggel jellemezhető termékekhez és 5%-ot a megrendeléshez 

kapcsolódó termékekhez. Ésszerű tehát a létesítmény-menedzsment optimalizálási folyamatát, 

oly módon kezdeni, hogy helyesen allokáljuk az alapterületet a különböző költség-

centrumokhoz. 

Benchmarking eredmények 

Hogyan alkalmazzuk ezt a megközelítést a benchmarking folyamata során? Ennek 

szemléltetése céljából bemutatjuk a vizsgálatban szereplő összes kórház eredményeit. A 

szórást használtuk a megtakarítási potenciál statisztikai eloszlásának mérésére, ami feltételezi, 

hogy a termékárak közötti eltérés annak a következménye, hogy a szolgáltatások nyújtása 

különböző formában történik. Két követelménynek kell teljesülnie ahhoz, hogy biztosan ez 

legyen a helyzet. Egyrészt az átlagnak statisztikailag érvényes alapon kell nyugodnia; 

másrészt az egységköltségekre és a termékmennyiségekre vonatkozó adatoknak is 

érvényesnek kell lenniük. Az összes résztvevő kórház létesítmény-menedzsment termékei 

portfóliójának elemzése a 9.5 ábrán látható eredményeket hozta. Ez a grafikon a különböző 

termékek költségének viszonylagos nagyságát és a hozzájuk tartozó megtakarítási lehetőséget 

mutatja. Ez a két mutató együttesen jól megvilágítja, hol lehet a legnagyobb 

költségmegtakarítást elérni. 

A 9.5 ábra azt mutatja, hogy az átfogó létesítmény-menedzsment költségek tekintetében, a 

vizsgálatban szereplő valamennyi kórház esetében a legnagyobb hatástényező a bérleti 

alapdíjban rejlik (12,8%), ezt követi az épület-karbantartás (4,8%), az élelmezés (3,7%) és a 

takarítás (3,2%). Az egyes kórházak szintjén a kép sokkal részletesebbé válik. A 9.6 ábra egy 

olyan kórházat mutat be, amelyben nagymértékű a megtakarítási lehetőség. 

9.5. ábra: Az összes résztvevő kórház portfólió-elemzése 



 
 

Költségrészesedés az adott kórház összes létesítmény-menedzsment költségéhez 

viszonyítva 

 

A grafikon három olyan területet mutat, amelynél a hatástényező meghaladja az 5%-ot. Ezek 

a következők: az alapbérleti díj 6,9%-os hatástényezővel; az élelmezés 6,6%-os 

hatástényezővel és a műszaki szolgáltatások 5,2%-os hatástényezővel. Ha sikerül 

megvalósítani ezeket a megtakarításokat, akkor az összes létesítmény-menedzsment költség 

18,7%-kal csökkent. Az X kórház elemzésének összes eredménye a 9.2 táblázatban látható. 

 

9.6 ábra: Nagy megtakarítási potenciállal rendelkező kórház portfólió-elemzése 

 
9.2 táblázat: A 9.6 ábrán bemutatott kórház elemzésének eredményei 

Termék Költségarány Megtakarítási potenciál Hatástényező 



(%) (%) (%) 

Bérleti alapdíj 44,9 15,3 6,9 

Élelmezés 14,6 44,9 6,6 

Műszaki szolgáltatások 7,5 69,8 5,2 

Takarítás 9,4 25,3 2,4 

Ágykarbantartás 2,2 31,4 0,7 

Steril eszközök 1,2 57,0 0,7 

Biomedikális berendezések 

karbantartása 

5,2 9,2 0,5 

Vízellátás 1,8 23,5 0,4 

Másolás és nyomtatás 0,7 50,4 0,3 

Textil 3,1 6,0 0,2 

Műsorszórás 0,4 57,0 0,2 

Higiénés szolgáltatások 0,4 17,6 0,1 
Forrás: Abel és Lennerts, 2006.     

Összefoglalva: az eredményekből arra lehet következtetni, hogy ebben a kórházban 

(amelyben az érintett folyamatok részletes vizsgálata történt) a létesítmény-menedzsment 

költségeknek több mint 24%-ára terjed ki a megtakarítási potenciál. Ez a megközelítési mód 

hasznos azoknak a folyamatoknak a kiválasztásában, amelyeket az optimalizálás során 

figyelembe kell venni. Minél nagyobb a költségrészesedés, annál nagyobb lesz a teljes 

létesítmény-menedzsment költségre gyakorolt hatás. 

Az elemzés másik eredménye az egyes termékekhez hozzárendelhető ár. Például ki lehet 

számítani az alap bérleti díjhoz és az összes alapterülethez kapcsolódó költséghez tartozó árat. 

Ezt a m
2
-re számított árat az alapterület jellege szerint lehet korrigálni. A 277 DIN standard 

(Deutsche Institute für Normung, 2005) a német kórházak alapterületét hét alcsoportra bontja. 

Ezek az alábbiak: 

1. DIN 1: Hotel alapterület 

2. DIN 2: Irodai alapterület 

3. DIN 3: Termelési és laboratóriumi alapterület 

4. DIN 4: Tárolási és anyagmozgatási (elosztási) alapterület. 

5. DIN 5: Oktatás és kultúra 

6. DIN 6: Gyógyító és ápolási tevékenységek alapterülete 

7. DIN 7: Egyéb felhasználás. 

Második lépésként a kezelési célra használt területeket például különböző felhasználási 

típusokra lehet tovább osztani. A 9.3 táblázat mutat be egy példát a különböző felhasználási 

típusokról és a megfelelő árakról. 

9.3 táblázat Alapterületi árak csoportonként az összes résztvevő kórházban 

Használat Ár (euró) 

DIN 1 – Lakótér és társalgók  7,99 

DIN 2 – Irodai tér  14,48 

DIN 3 – Termelés, kézi– és gépi munka, kísérletek  28,80 

DIN 4 – Tárolás, árumozgatás (elosztás), értékesítés  10,04 

DIN 5 – Oktatás és kultúra  22.47 

DIN 6 – Általános orvosi felszereléssel ellátott helyiségek  19,81 

DIN 6 – Speciális orvosi felszereléssel ellátott helyiségek 30,18 

DIN 6 – Műtők, endoszkópiás- és szülőszobák  88,39 

DIN 6 – Radiológia helyiségek  46,42 

DIN 6 – Sugárterápiára alkalmas helyiségek  87,38 



DIN 6 – Fizikoterápiás és rehabilitációs helyiségek  14,59 

DIN 6 – Betegszobák általános felszereléssel  27,66 

DIN 6 – Betegszobák speciális felszereléssel  64,64 

 A műtőkre vonatkozó teljesítmény benchmarking  

Teljesítmény benchmarking céljából valós idejű teljesítményadatok gyűjtésére került sor mind 

a tervezett, mind pedig a sürgősségi műtétekről. Egy műtét esetén az elsődleges folyamat 

tipikus esetben a HBCS-k által indokolt lépéseken keresztül strukturálódik, amire a 9.7 ábra 

ad példát. Miután a beteget kiviszik a kórteremből, a „műtét” elnevezésű funkcionális 

egységbe érkezik (a feketével jelzett időtartam vége, az első fehér blokk kezdete). A beteget 

ezután áthelyezik az ágyból a műtőasztalra. Ezzel kezdődik a beteg jelenléte az egységben, 

amely az ábrán szereplő második fehér blokkal végződik, amikor is a beteget visszahelyezik 

az ágyába, és megkezdődik az utókezelő helyiségben (posztoperatív őrzőben) töltendő 

időszak. A betegnek a műtőben való tartózkodási idejét a műtéti idő, valamint a műtét előtti 

előkészítési idő és utáni, posztoperatív idő összege adja, mely a „teljes műtéti idő”. 

A második időintervallum, amelynek jelentősége van a műtő használata szempontjából és 

ezért a létesítmény-menedzsment költségek szempontjából is, az a „műtéti eljárási idő” (az 

első bemetszés és a záró varrat elhelyezése közötti időszak), amelyet a 9.7 ábrán vízszintes 

csíkokkal jelöltünk. Erre a két időintervallumra vonatkozó adatok elérhetők az OPIK-

vizsgálatban szereplő kórházak többségénél, és ezek ezért felhasználhatók a létesítmény-

menedzsment folyamatok elemzése során. 

Előfordulhat, hogy több beteg van az egységben, mint amennyi műtő. A munkafolyamat 

optimalizálása és a műtők maximális kihasználása céljából gyakori, hogy a betegek „sorban 

állnak”. Ezért a teljes műtéti idő átfedéseket mutathat az ugyanabban a műtőben műtött 

betegek esetében. A műtéti eljárási idő meghatározása tartalmazza a műtétet végző orvosi 

személyzet alaptevékenységeit, viszont kizárja az előkészítő tevékenységeket. Az eljárási idő 

kizárólag a műtőben töltött idő, ahol bármely időpontban csak egy beteg lehet jelen. 

Hat kórház esettanulmányának eredményei 

Az allokációs modellt hat német kórház esettanulmányában használtuk. A kórházmintában 

három különböző méretű kórháztípus szerepel. A hat közül kettő a 300-350 ágyas, kettő 550-

700 ágyas, kettő pedig az 1200-1300 ágyas kategóriába tartozott, ahogy a 9.4 táblázatban 

látható. 

9.4 táblázat: A kiválasztott kórházak mérete az ágyszám alapján 

Kórház 1 2 3 4 5 6 

Ágyszám 310 1300 317 695 555 1273 

Forrás: Diez, Lennerts & Abel 2007. 

9.7. ábra: Az alapvető műtéti folyamat időintervallumai 



 
Forrás: Diez, Lennerts & Abel 2007. 

A korábbi definíciók alkalmazásával becsléseket készítettünk mindegyik funkcionális egység 

létesítmény-menedzsment költségére nézve 2004-re és 2005-re, mégpedig a betegek HBCs 

besorolásának megfelelően kigyűjtött műtétekre vonatkozó teljesítményadatok alapján.  

Ha ezeket együttesen vizsgáljuk a műtő méreteivel és a műtőmenedzsment által összeállított 

napi műtőhasználati tervvel, elemzésünk azt mutatja, hogy a hat kórház esetében a műtők 1 

percre számított költsége igen különböző; a 0,60 EUR - 1,74 EUR/percig terjedő 

tartományban mozog. Az eredmények a 9.8 ábrán láthatók, amely ezenkívül a kapacitással 

összefüggő adatokat is bemutat. A műtőköltséget elsősorban a napi munkaórák és a 

rendelkezésre álló terület befolyásolják, de befolyásolja a létesítmény-menedzsment 

teljesítménye is (Diez, Lennerts & Abel 2007). 

9.8 ábra: Egy műtőperc költsége (teljesítményhez kapcsolódó) 

 
Forrás: Diez, Lennerts és Abel, 2007 

Megjegyzések: A funkcionális egység egy percre számított létesítmény-menedzsment költségét az éves létesítmény-menedzsment költség 

alapján állapítottuk meg a teljes műtéti időre vetítve.  

A 9.9 ábra azt mutatja, hogy az 1. kórházban a műtőkhöz kapcsolódó tér kb. 50%-kal 

nagyobb, mint a 2. kórházban. Ennek az lehet az oka, hogy a nagy, sok műtővel rendelkező 

kórházak rugalmasabban és hatékonyabban képesek kihasználni a rendelkezésre álló 



alapterületet, elsősorban a támogató helyiségek vonatkozásában, mint például az öltözők, 

szekrények és tárolók. Átlagban az egy műtőre jutó alapterület a hat kórházban 157 m2 volt. 

Ez az adat hasonló a Chai (2000) által kapott eredményekhez, aki 39 német kórház 

alapterületi elrendezését elemezte, és megállapította, hogy egy műtőre vonatkozó funkcionális 

egység átlagos alapterülete 160 m
2
. Ha a 4. kórházat tekintjük, nemcsak azt látjuk, hogy a 

műtőre jutó alapterület viszonylag nagy, hanem azt is észrevehetjük, hogy a napi munkaidő 

viszonylag rövid. Bár ennek a két tényezőnek a hatását a létesítmény-menedzsment jó 

teljesítménye bizonyos mértékig ellensúlyozza, a 4. kórház esetében még így is a 3. 

legmagasabb költséget kapjuk egy műtéti percre számítva (lásd. a 2. oszlopot valamennyi 

kórház esetében a 9.8 ábrán). Nyilvánvaló, hogy a térkihasználás csekély hatékonyságának 

jelentős befolyása van a tényleges költségre. További vizsgálatokat kell végezni annak a 

hatásnak az elemzése céljából, amit ezeknek a paramétereknek a változása okoz, továbbá a 

műtéti tevékenységek, illetve a műtőegységekben a támogató funkciók számára rendelkezésre 

álló alapterület közötti összefüggés elemzésére vonatkozóan. 

9.9 ábra: A műtő térbeli méretei és a napi munkaidő 

 

Forrás: Diez, Lennerts & Abel 2007. 

A létesítmény-menedzsment költségek és az elsődleges folyamatokra vonatkozó adatok 

együttes vizsgálatával kiszámítottuk az egyedi perc árakat, ahogy a 9.8 ábrán látható. A 

műtőhelyiség 1 percre jutó költsége HBCs-kategóriánként 0,86 EUR-1,53 EUR/perc között 

mozog. Ha az eljárási időt alkalmazzuk a költségallokálás alapjaként, az egy percre jutó árak 

még nagyobb mértékben eltérnek egymástól az 1,09-3,15 EUR/perc tartományban, és a 4. 

kórház adja a legalacsonyabb költséget. 

A műtők munkafolyamatának áttekintését kaphatjuk, ha összehasonlítjuk ezeket az adatokat. 

A 4. kórházban a műtéti (eljárási) idő és a teljes műtéti idő hossza hasonló – az 1. kórházzal 

ellentétben. Erre két lehetséges magyarázat van: lehet, hogy az 1. kórházban különösen lassú 

a munkafolyamat, ebben a betegek előkészítése sok időt vesz igénybe, vagy pedig a „bőséges 

váróterület” gyakorlatát folytatják, ahol a betegek várakoznak, és a kétféle terület között 

jelentős átfedés van. 

További munka szükséges az alapfolyamatokra vonatkozó adatok megszerzése céljából. A 

műtő-menedzsment rendszerek javulása megkönnyíti ezt (Bethge, 2004). Minden esetben 

különbséget kell tenni a betegek várakoztatása, a beteget érintő tevékenységek és magának a 

műtőnek a használata között, illetve az állandó és változó létesítmény-menedzsment költségek 

között a műtét esetében. 



Következtetések 

Az egyre emelkedő egészségügyi ellátási kiadások által támasztott kihívás egyértelmű, nem 

csak Európában, hanem világszerte. Nyilvánvalóan szükség van az egészségügyi ellátó 

létesítmények hatékonyságának maximalizálására. A kórházak esetében a létesítmény-

menedzsment költségek az összes kórházi kiadásnak körülbelül 20-30%-át teszik ki. Az ide 

tartozó folyamatok javítása útján csökkenteni lehet a költségeket, anélkül, hogy ez negatívan 

érintené az alaptevékenységek minőségét. 

Az ebben a fejezetben bemutatott OPIK kutatási projekt olyan modellt dolgozott ki a 

létesítmény-menedzsment számára, amelyet másutt is alkalmazni lehet a költség és folyamat 

benchmarking során. A projekt ezenfelül egy olyan eszköz kidolgozását eredményezte, 

amellyel a létesítmény-menedzsment költségei gyorsan ellenőrizhetővé válnak a kórházban, 

hogy megállapíthassuk, melyek azok a kulcstényezők, amelyeket optimalizálni kell, mégpedig 

anélkül, hogy az időt más olyan elemek vizsgálatára pazarolnánk, amelyek nem hoznak 

számottevő megtakarításokat. 

A tevékenységekre vonatkozó adatok (HBCs-rendszer alkalmazásával) együttes 

figyelembevételével meg lehet határozni a kórház optimális elrendezését, például a műtők 

száma vagy az ételkészítési területek nagysága tekintetében. Ha összekapcsoljuk a 

létesítmény-menedzsment termékeit az orvosi alapfolyamatokkal, ki lehet számítani a 

létesítmény-menedzsment termék hozamát a támogatott HBCS-k részarányaként. Ez lehetővé 

teszi, hogy a létesítmény-menedzsment szolgáltatókat a gyógyító szolgáltatások alapján, nem 

pedig a takarítási vagy műszaki támogatási tevékenység alapján fizessék. Jövedelmük ebben 

az esetben a kórház jövedelemviszonyaihoz kapcsolódik, ami az ösztönzők összehangolását 

jelenti. Állami-magán partnerségek esetén ez az innovatív megközelítési mód lehetővé teszi a 

kockázatok méltányosabb megosztását, miközben összhangban a változó gyógyító 

tevékenységgel megengedi a létesítmény-menedzsment költségek változását is. 

Fejezetünk amellett érvelt, hogy szükséges a létesítmény-menedzsment költségek átláthatóbb 

számbavétele. Viszonylag kevés összehasonlítható információ áll azonban rendelkezésre az 

európai kórházak létesítmény-menedzsmentjének költségeire nézve. Még kevesebbet tudunk 

arról, hogyan vegyük figyelembe ezeket a költségeket új kórházak tervezésekor. Ezeknek a 

tudásukban meglévő hézagoknak a kitöltése jelentős költségmegtakarítás ígéretét hordozza 

magában. 
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10. fejezet 

Az egészségügyi beruházások gazdasági és közösségi hatásai 

Jonathan Watson, Simona Agger 

Bevezetés 

Ez a fejezet azt vizsgálja, milyen kapcsolatok léteznek az egészségügyi beruházások és a 

színhelyüket adó közösségek között. Az EU-ban az utóbbi években egyre nagyobb mértékben 

felismerik a fenntartható fejlődés jelentőségét, különösen regionális szinten. Ez tükröződik az 

EU kohéziós politikájában, a regionális szervek fokozódó szerepvállalásában a Strukturális 

Alapokból támogatott beruházásokra vonatkozó prioritások meghatározásában, valamint a 

tematikus és regionális programok végrehajtásában. A 2007-2013 közötti finanszírozási 

körben a Strukturális Alapokból kifejezetten támogatásra kerültek egészségügyi szektorbeli 

beruházások, különös hangsúlyt helyezve az egészségügyi infrastruktúrára. Bár ezek a 

fejlemények annak a tizenkét tagországnak a szempontjából a legjelentősebbek, amelyek 2004 

májusa óta csatlakoztak az EU-hoz, mégis ennek vannak szélesebb körű következményei, 

mégpedig elsősorban azoknak az országoknak a szempontjából, amelyek az EU-tagság felé 

vezető úton haladnak, valamint azokra is, amelyek – noha nem törekszenek tagságra – követik 

az EU-politikákat, ide értve a korábbi Szovjetunió számos tagországát.  

A regionális hatóságokra háruló felelősségi kör bővítésének nyilvánvaló következményei 

vannak a beruházási döntések szempontjából. A regionális szervek nem pusztán az 

egészségügyi infrastruktúrába való beruházás leghatékonyabb módjának keresésére helyezik a 

hangsúlyt, hanem figyelembe veszik a különböző ellátási modellek költséghatékonyságának 

szélesebb összefüggéseit, és azt a hozzáadott értéket, amelyet ezek a beruházások a régiók 

számára hoznak. Mégis, e tanulmány megírásakor csak igen kevés vizsgálat eredményezett 

még idevágó bizonyítékokat az egészségügyi szektorban végzett beruházások szélesebb 

értelemben vett gazdasági hatásairól, illetve kevés tanulmány kínál bepillantást a nem 

megfelelő beruházások következményiről, amely helyzet fennáll a korábbi Szovjetunió 

számos országában. 

Tekintettel arra, hogy adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésünkre, ez a fejezet elméleti 

jellegű. A lehetséges mértékben támaszkodtunk azonban a források szélesebb körére, ideértve 

az Eurostat adatait, a kísérő kötetben szereplő esettanulmányokat, a European Health Property 

Network által készített elemzést (Erskine, Dowdeswell és Watson, 2006), valamint a Health 

ClusterNet munkáját. Nehéz feladat elé állítja a regionális és országos szintű politikai 

döntéshozókat annak vizsgálata, hogyan lehet hozzáadott értékre szert tenni az egészségügyi 

szektorban eszközölt beruházásokból, és tanulmányunk amellett érvel, hogy az EU 

strukturális alapjaiból hulló „manna” óriási lehetőségeket kínál arra, hogy az egészségügyi 

rendszerben végbemenő változások becsatlakozzanak a szélesebb értelemben vett társadalmi 

fejlődésbe az egészségügyi szektorban végbemenő eredményes beruházások révén. 

Tanulmányunk a Strukturális Alapok áttekintésével és az egészségügy azokban elfoglalt 

helyzetének leírásával kezdődik. 



Az Európai Unió Strukturális Alapjai 

A regionális fejlesztés jelenleg az EU legfőbb prioritásainak egyike, a kohéziós politikára 

vonatkozó közösségi stratégiai irányelvek (Community Strategic Guidelines for Cohesion 

2006) központjában álló integrált, fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődéssel együtt. A 

regionális fejlesztésnek adott prioritás érthetővé válik az Európai Területi Tervezési 

Megfigyelő Hálózat (European Spatial Planning Observatory Network) (a területi 

fejlesztéseket támogató EU-szerv) által gyűjtött adatok fényében. A fejlettség szintjét jól lehet 

jellemezni az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) adatával, vásárlóerő szerint kiigazítva. 

Ezt alkalmazhatjuk legfőbb változóként annak megállapítására, hogy valamely régió (NUTS-

2 (Statisztikai Területi Egységek Nomenklatúrája) szintű egység) jogosult-e támogatásra. 

2005-ben az egész EU-ban (EU27) 268 NUTS-2 régióban az egy főre jutó GDP az EU27 

átlagának 24%-ától (Románia észak-keleti régiójában) 303%-ig terjedt (London belső 

területén, az Egyesült Királyságban) (Európai Bizottság 2005). 

Az EU kohéziós politikája elismeri a regionális szintű fenntartható cselekvés jelentősségét, ha 

az EU a maga egészében el kívánja érni a Lisszaboni Stratégiában kitűzött eredményeket.
1
 Ez 

a dokumentum egyértelműbben stratégiai szempontból közelít a növekedés és a társadalmi-

gazdasági, illetve területi kohézió problémáihoz, mint elődje, és jobban bevonja a régiókat és 

a helyi szereplőket a programok előkészítésébe és megvalósításába. 

A kohéziós politika a régiók négy kategóriája számára tesz hozzáférhetővé alapokat: a 

konvergencia régióknak (amelyekben az 1 főre jutó GDP az EU-átlag 75%-a alatt van); a 

„phasing-out” régióknak, amelyek most már nem jogosultak a teljes körű konvergencia-

finanszírozásra, de az EU-bővítés nélkül jogosultak lennének; a „phasing-in” régióknak 

(amelyek már nem jogosultak a teljes körű konvergencia-finanszírozásra, és akkor sem 

lennének jogosultak, ha nem történt volna bővítés); valamint a versenyképességi- és 

foglalkoztatási régióknak (amelyek nem tartoznak az említett kategóriák egyikébe sem). A 

Strukturális Alapok 2007-2013 időszakra szóló összesen 347,4 milliárd EUR összegéből 

81,5%-ot allokáltak a konvergencia célhoz (konvergencia- és „phasing-out” régiók); 16% jut 

a versenyképességi és foglalkoztatási célnak (beleértve a „phasing-in” régiókat); és 2,5% az 

európai „territoriális együttműködés” céljainak. 

A Konvergencia cél, amely túlnyomó szerepet játszik a Strukturális Alapok kiadásai között, a 

legkevésbé fejlett régiók növekedésének támogatására törekszik, mivel ez az az eszköz, 

amellyel elő lehet mozdítani az EU fejlettebb régióihoz közelítő konvergenciát. A 17 

tagállamban összesen 84 konvergencia-régió van, összes lakosságuk 154 millió. A 

meghatározás szerint ezekben a régiókban az egy főre jutó GDP kevesebb, mint az EU-átlag 

75%-a. További 16 régió, összesen 16,4 millió lakossal van a „phasing-out” szakaszban, 

amelyeknek GDP-értéke csak kevéssé haladja meg a küszöbértéket. A Kohéziós Alapok is 

hozzáférhetők azon országok számára, amelyekben a GDP az EU átlag 90%-a alatt van. 

(EU12, Görögország, Portugália és Spanyolország egy része). A Konvergencia cél mentén 

rendelkezésre álló összeg a következőképpen oszlik meg: 199,3 milliárd a konvergencia-

régiók számára, 14 milliárd a „phasing-out” régiók számára és 69,5 milliárd euró a Kohéziós 

Alap számára, amely utóbbiból 15 tagállam részesülhet. 

                                                 
1
 A 2000. márciusában megtartott lisszaboni csúcstalálkozón az EU új stratégiát dolgozott ki 

Európa modernizálására a tagállamok közötti konszenzus alapján. Ez vált Lisszaboni Stratégia 

néven ismertté. A Lisszaboni Stratégiát egyszerűsítették és újraindították 2005-ben.  



A beruházási prioritásokat 27 Nemzeti Stratégiai Referenciakeretben (NSRF) határozták meg, 

melyek a tagállamok és az Európai Bizottság között kerültek elfogadásra 2007-ben, és 

amelyeket nemzeti tematikus és regionális operatív programokon keresztül valósítanak meg. 

Ezek hagyományosan a gazdasági és társadalmi fejlődésre összpontosultak, és – noha 

kulcsszerepük megmaradt (különösen a megújított lisszaboni stratégia megvalósítása céljából) 

– egyúttal kötelezettségvállalás történt néhány más területen is (például a környezetvédelem 

és a közlekedési infrastruktúra) a beruházások kiemelt támogatására. A döntő az, hogy most 

már elismerik egészségügynek a gazdasági jólét és fellendülés megteremtésében betöltött 

szerepét a 12 kohéziós beruházási prioritás között, melyet az EU a 2007-2013 időszakra 

vonatkozóan meghatározott. Ez tükröződik egyébként az EU „Egészségügyi stratégia: együtt 

az egészségért" (Health Strategy Together for Health) 2. alapelvében „Az egészség a legfőbb 

gazdagság” („Health is the greatest wealth”) (2007) (Európai Bizottság, 2007). Az 

egészségügyi rendszereket a gazdasági és szociális újjáépülés lehetséges hajtóerejeként tartják 

számon, különösen, ha a fenntartható fejlődés szerves részét képezik, és ha a beruházások 

elmaradásának következményei tapasztalhatók, mint például Bulgária, Románia, 

Lengyelország és Magyarország szegényebb régióiban. Az egészségügyi rendszereket ily 

módon a társadalmi és gazdasági tevékenységek egymással összekapcsolódó nagyobb 

együttesének egyik elemeként fogják fel (10.1 ábra). 

10.1 ábra: Összefüggések az egészségügyi beruházások, illetve a gazdaságpolitika és 

társadalompolitika három területe között 

 

A Strukturális Alapok igénybevételével megvalósuló egészségügyi infrastrukturális 

beruházások többsége a konvergencia, illetve a ”phasing-out” régiókhoz kerül. A tagállamok 

között azonban különbség van a tekintetben, hogy milyen mértékben vettek igénybe 

Strukturális Alap forrásokat az egészségügyi beruházásokhoz. A 2007-2013 időszakra nézve 

az egészségügyi beruházások végösszege a számítások szerint körülbelül 5 milliárd EUR, 

vagyis a Strukturális Alapok teljes összegének 1,5%-a (Európai Bizottság, 2007). Ez azonban 

alábecslésnek tűnik, mert csak a direkt egészségügyi szektorbeli beruházásokat ragadja meg, 

melyek elsősorban az ERDF-finanszírozásra támaszkodnak, és leginkább az egészségügyi 

infrastrukturális beruházásokra vonatkozik. Nem tartalmazza az indirekt, közvetett 

egészségügyi beruházásokat, amelyek más szektorok irányítása mellett történnek, mint 

például a helyi önkormányzatok által végzett városfelújítások, amelyek az egészségügyi és 

szociális szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést eredményezik a marginális helyzetű 

társadalmi csoportok számára. Hasonlóképpen elmulasztják figyelembe venni az 

egészségügyi ágazaton kívüli olyan beruházásokat, amelyek szociális, oktatási, környezeti és 



gazdasági nyereségekhez vezetnek. Ezek is hozzájárulhatnak a jobb egészségi mutatókhoz, 

ami viszont fokozhatja a gazdasági fejlődést, és mindez a gazdasági és egészségügyi 

teljesítmény növekedő befektetési spirálját eredményezheti. 

A Strukturális Alapokon belül a közvetlen egészségügyi beruházások legnagyobb része az 

egészségügyi infrastruktúráknak jut, aminek célja az egészségügyi ellátó létesítmények és 

szolgáltatások korszerűsítése. Ezt világosan meghatározták a Nemzeti Stratégiai 

Referenciakeretekhez és a (regionális) Operatív Programokhoz rendelt költségvetési 

elosztásokban (Watson, 2008; Európai Bizottság, 2007). Azonban kevés adatunk van arról, 

hogyan használják fel a rendelkezésre álló pénzeszközöket (ha ilyen felhasználás egyáltalán 

történik) a 2007-2013 közötti periódusban. Különösképpen tisztázatlan, hogy fordítanak-e 

elégséges figyelmet az egészségügyi rendszerek fejlesztési stratégiáira és konkrétan a kórházi 

alaptervekre. Nem világos továbbá, hogy történik-e megfelelő beruházás a projekt-

alternatívák értékeléséhez szükséges kapacitás fejlesztésébe, ami megalapozza a beruházás-

tervezést és döntéseket. 

Az egészségügy integrálása a fenntartható fejlődésbe 

A fenntartható fejlődés úgy képzelhető el, mint amely egyetlen keretbe foglal három alapvető 

célt: a gazdasági növekedést, a társadalmi stabilitást és a környezetvédelmet (Whitford és 

Potter, 2007; López-Casasnovas, Rivera és Currais, 2005; SERI, 2008). Egyre több példánk 

van arra, ahol ilyen típusú integrált kereteket valósítanak meg. Például Északkelet-Anglia az 

egészségügyi prioritásokat a fenntartható gazdasági fejlődés modelljeinek ernyője alatt 

integrálta, míg Nyugat-Ausztráliában az integrált értékelési keret segíti a regionális 

fenntarthatósági stratégiák kidolgozását (Jenkins, 2003; Buselich, 2002). 

Könnyebb az ilyen integrált kereteket regionális szinten megvalósítani, ahogy a Fenntartható 

Európa Kutatóintézet (Sustainable Europe Research Institute - SERI) kifejti. A regionális 

kormányzatok, amelyeknek figyelmét nem terelik el olyan kérdések, mint a védelem és a 

külpolitika, gyakran képesek gyors döntéseket hozni (SERI, 2008). Mint úttörők, nagyobb 

léptékű fejlődés elindítói lehetnek. 

Egyre inkább elismerik, hogy az egészségügy fontos elem ezekben a keretekben, ami jól 

tükrözi az „Egészség minden szakpolitikában” koncepcióját (Ollila és mtsai, 2007), és amit 

alátámaszt egyre több bizonyíték is, mely az egészségnek az európai gazdasági növekedéshez 

való hozzájárulását igazolja (Suhrcke, 2005). Ezzel párhuzamosan egyre fokozódik az 

érdeklődés az iránt, hogy az egészséghez kapcsolódó indikátorokat beépítsék a fenntartható 

fejlődési modellekbe (López-Casasnovas, Rivera és Currais, 2005). Ez megkönnyíti az 

egészségügyi infrastrukturális beruházások szocioökonómiai és környezeti hatásainak 

számszerűsítését. 

A regionális vagy helyi szintű egészségügyi beruházásból származó potenciális hozamok 

kétfélék. Először is az új létesítménnyel javíthatók az egészségügyi szolgáltatások, mivel jobb 

hozzáférést, magasabb termelékenységet és az erőforrások költséghatékonyabb felhasználását 

eredményezi. Ez a hagyományos politikai bölcsesség. Van azonban a politikai céloknak egy 

másik, kényszerítő erejű együttese is. Ezek pedig az egészségügyi beruházásnak a gazdaság 

regenerálódásához való lehetséges hozzájárulásával kapcsolatosak. Ebben a forgatókönyvben 

a célzott egészségügyi beruházás az elmaradt vagy viszonylag alacsony gazdasági 

teljesítményű területeken: 



 hozzájárul a gazdaság regenerálódásához;  

 erősíti a szociális kohéziót; 

 javítja a munkavállalási kilátásokat, ha befogadó foglalkoztatáspolitikával párosul; 

 javítja a képzettségi bázist a regionális és lokális munkaerő-piacon. 

Az egészségügyi beruházások és a regionális fejlesztés közötti kapcsolódásokat legjobban a 

„fenntarthatóság” koncepciójának vizsgálatával lehet szemügyre venni. Az egészségügyi 

beruházás nem elszigetelten működik, vagy nem így hat. A szakpolitikai választások és a 

beruházási döntések tekintetében valóban szükséges, hogy továbblépjünk, és a költség-

hatékonyságra irányuló szűk gazdaságossági megfontolásoktól eljussunk ahhoz a még 

fontosabb kérdéshez, hogy hogyan lehet elérni több hozzáadott értéket az egészségügyi 

beruházások nyomán: 

 olyan állóeszközök létrehozásával, amelyek rugalmasabbak, és képesek alkalmazkodni 

a szolgáltatási modell fejlődéséhez és innovációjához; 

 a helyi kis- és közepes méretű vállalkozások gazdasági versenyképességének 

növelésével; és 

 jobb foglalkoztatási lehetőségekkel, amelyek javítják a munkaerőpiachoz való 

hozzáférést a sérülékeny szociális csoportokból származó személyek számára (ami az 

EU Lisszaboni Stratégiájának és kohéziós politikájának egyik prioritása). 

A regionális egészségpolitika előtt álló egyik legfontosabb kihívás, hogy az egészségügyi 

beruházásokat összhangba hozzák a fenntartható fejlődéssel. Ez segít meghatározni, hogy hol 

lehetnek olyan beruházási lehetőségek, amelyek valószínűleg fenntartható fejlődést 

eredményeznek, és nagyobb egészség-nyereséget válthatnak ki azáltal, hogy olyan tényezőkre 

hatnak, melyek az egészségi állapotot szélesebb értelemben meghatározzák. Ezzel a regionális 

egészségpolitika és az egészségügyi beruházások (ahol a hatalom és a politikai befolyás tégla 

és habarcs, illetve ellátás formájában jelenik meg) túllépnek a hagyományos határokon 

(Watson és Lamprecht, 2004; Watson és Lamprecht, 2002; Glaister és mtsai, 2000).  

Az egyik kulcskérdés ennél fogva az, miként teremthet az egészségügyi beruházás hozzáadott 

értéket azon túlmenően, hogy egészségügyi ellátást nyújt, illetve javítja azt. Mint korábban 

említettük, egyre több bizonyítéka van annak, hogy jelentős gazdasági előnyökre lehet szert 

tenni az egészség javítása útján, és nem csupán a fejlődő országokban, hanem a fejlettekben is 

(Suhrcke és mtsai, 2005). Gazdasági értelemben az egészségügyi ellátás egyértelműen fontos, 

mert közvetlenül hat a népesség egészségi állapotára (Nolte és McKee, 2004), és ily módon 

hatással van közvetve a munkaerő termelékenységére és a nemzet gazdagságára (López-

Casasnovas, Rivera és Currais, 2005). Azonban az egészségügyi ágazat azért is fontos, mert 

az egyik legjelentősebb gazdasági ágazatot képviseli, és egyike a legnagyobb szolgáltató 

ágazatoknak. A WHO becslései szerint 2005-ben az egészségügy teljesítménye a GDP 8,9%-

át tette ki az EU-ban, és 7,7%-át a (sokkal) szélesebb WHO Európai Régióban (WHO 

Regional Office for Europe, 2008). Az egészségügy teljesítménye befolyásolja az egész 

gazdaság versenyképességét a munkaerő költségeire, a munkaerő-piaci rugalmasságra és az 

erőforrások allokációjára gyakorolt hatása révén (Suhrcke és mtsai, 2005; López-Casasnovas, 

Rivera és Currais, 2005). 

Az egészségügyi létesítmények és környezetük 

A kórházak és egyéb egészségügyi létesítmények a szélesebb szociális és fizikai környezet 

részét képezik. A városokban ez a környezet nem pusztán épületek vagy utcák valamilyen 



együttese, hanem tevékenységeknek és funkcióknak a történelemben gyökerező és a városi 

térnek értelmet adó, sokrétű csoportosulása. Az egészségügyi ellátás szolgálatára szánt 

létesítmények idővel sokféle jelentésre tettek szert. A munka és a gazdasági termelés 

helyszínei, de egyúttal olyan helyszínek is, amelyek az oktatás és a társadalmi integráció 

számára is helyet adnak. 

Az utóbbi években a kórházi infrastruktúra megújításának folyamata számos európai 

országban felvetette azt a kérdést, hogy új kórházakat kell-e építeni, vagy a régieket – 

amelyek gyakran a városközpontban helyezkednek el – kell-e rehabilitálni. Olaszországban 

Milánó és Verona a régi helyszín megtartása mellett döntött. Ezeket a döntéseket az a 

felismerés alapozta meg, hogy a kórházak a közösségi kultúra és szolidaritás értékeit 

jelképezik. „Itt írsz alá egyfajta társadalmi szerződést a közösségeddel” (Geddes de Filicaia, 

2006). Más esetekben viszont a régi helyszínek nem teszik lehetővé a rehabilitációt, vagy nem 

teszik lehetővé új technológiák bevezetését, ezért új kórházakat kellett építeni más 

helyszíneken. Akármelyik megközelítési módot választjuk is, fontos felismernünk a kórház és 

környezete közötti kapcsolatokat. Hollandiában versenyt írtak ki a jövő kórházának 

kialakítására törekvő legjobb projekt kiválasztására. Ennek a versenynek a győztese a kórház 

városi környezetét és rugalmasságát hangsúlyozta, külön figyelmet szentelve az infrastruktúra 

egész életciklusának (lásd 8. fejezet, Bjřrberg és Verweij). Olaszországban a „tízparancsolat” 

tíz irányelvet írt elő az új, akut ellátást nyújtó kórházak számára (Olasz Egészségügyi 

Minisztérium, 2001): 

1. humanizálás: a középpontban az ember áll; 

2. urbanizálás: integráció a területen és a városon belül; 

3. társadalmi kapcsolatok: az odatartozás és a szolidaritás érzése; 

4. szervezet: eredményesség, hatékonyság és érzékelhető jól-lét; 

5. kölcsönhatás: teljes körű és folyamatos egészségügyi ellátást kell nyújtani a 

szociális és egészségügyi szolgáltatások hálózata révén; 

6. megfelelőség: az erőforrások korrekt kezelése és megfelelő alkalmazása; 

7. megbízhatóság: betegbiztonság és általános biztonság; 

8. innováció: innováció a diagnosztikában, a terápiában és a kommunikációs 

technológiában; 

9. kutatás: klinikai és tudományos haladás; 

10. képzés: szakmai és kulturális képzés és folyamatos továbbképzés. 

Míg Verona és Milánó arra ad példát, hogy régi kórházakat megújítanak a városi területen, 

vannak példák Olaszország más részeiről, ahol egészen új kórházakat építettek városi 

környezetben. Toszkánában az ilyen kórházak elhelyezését úgy írták le, mint amellyel „hidat 

képeznek” a régi belváros és az újabban felfejlődő külső városnegyedek között. Nápolyban az 

új Ospedale del Mare kórház helyszínét úgy választották ki, hogy ezzel is hozzájáruljanak egy 

leromlott városterület rehabilitációjához. 

A kórház mint a nagyobb rendszer része 

A régión belül az akut ellátó kórház egy nagyobb rendszer része. Ezt kétdimenziós mátrixként 

képzelhetjük el: a „függőleges” dimenzió a rendszer különböző szintjei közötti kapcsolatokat 

fejezi ki, a közösségi létesítményektől az akut kórházakon keresztül a szakosított 

központokig, ahová beutalás útján kerül a beteg; illetve a „horizontális dimenzió”, amely az 

azonos szinten elhelyezkedő létesítményeket, például az akut kórházakat kapcsolja össze. A 

kórháznak a helyszíne szerinti régióval kialakuló kapcsolatát tekintve ezért két sajátosságnak 



van különös jelentősége. Az első az egészségügyi infrastruktúra és környezete között szövődő 

kapcsolatok több szektort felölelő együttese. Ebbe beleértendők fizikai paraméterek, például 

az, hol helyezkedik el az egészségügyi infrastruktúra, és milyen konkrét földrajzi és 

természeti jellemzőkkel bír, de ide tartozik továbbá az a hatás is, amelyet az egészségügyi 

beruházás a közösségi életre gyakorol, nem csak az egészségügy területén, hanem a közösség 

gazdasági, szociális és kulturális életében és fizikai környezetében is. 

A második sajátosság az új ellátási modellekkel függ össze, amelyek összekapcsolják a 

kórházakat közösségükkel. A közösségi egészségügyi infrastruktúrák kiegészítik az akut 

kórházakat. Svédország stockholmi régiójában például az akut ellátást nyújtó, jelenleg 

fejlesztés alatt álló kórházak a közösségi egészségügyi ellátásban is szerepet kapnak. 

Ebben a megvilágításban a beruházásból származó előnyök maximalizálása számos kérdést 

vet fel különböző tényezőkkel kapcsolatban, mint például: megfelelő-e a nyújtott szolgáltatás, 

a legalkalmasabb helyen van-e az egészségügyi létesítmény, milyen vertikális, illetve 

horizontális hálózat jött létre a különböző típusú egészségügyi létesítmények között. Ebbe 

beletartozhat a kisebb városi centrumokban levő kis kórházak bezárása, melyeket új 

egészségügyi, illetve szociális ellátó létesítményekkel cserélünk fel. Szegényebbé teszi-e ez a 

közösségeket, vagy éppen az új létesítmények gazdagítják gazdasági, szociális és kulturális 

környezetüket? 

 

Úgy tűnik, hogy a kórházak funkcióinak változása nem befolyásolja a közgondolkodásban 

róluk kialakult képet. Ez nemcsak a nagyobb városok központjában elhelyezkedő nagy 

kórházakra vonatkozik, hiszen még a közepes vagy kis városok is történelmileg erőteljes 

kapcsolatot építenek ki kórházaikkal. Ugyanakkor a kórházak száma csökkent Európában, az 

utóbbi évtizedekben, és várható, hogy ez az irányzat folytatódik. Az olaszországi Toszkána 

régióban például a regionális tervezés az utóbbi években 93-ról 41-re csökkentette a kórházak 

számát. Az olasz kórházaknak ez az átalakulása két fontos szempontból érdemel figyelmet 

ebben a fejezetben. Először is – néhány kivételtől eltekintve – a bezárt kórházak nagy 

többsége kisvárosokban volt található. Egyes esetekben szakellátásra (elsősorban időskorúak 

ellátására) alakították át őket. Ezeknek a változásoknak a gazdasági, szociális és kulturális 

hatásait még nem ismerjük, és nem vizsgáltuk eléggé. Az átalakulás második vonása az, hogy 

a kórházi ellátást integrálni kellett más egészségügyi struktúrákkal, amelyek az 

Olaszországban „assistenza territoriale”-nek nevezett (területi alapú egészségügyi és 

szociális) ellátást nyújtják. A kiinduló feltételezés az, hogy a kórház jó működése a többi 

struktúra jó működésétől függ, mivel a kórház a középpontja egy olyan hálózatnak, amely 

felöleli a városi, közösségi és vidéki egészségügyi szolgáltatásokat. 

Egyes európai országokban a kórházon kívüli egészségügyi szolgáltatások hálózatának 

újjáalakítási folyamata már több évtizede megindult, és mindenütt jelentős átalakulást hozott 

az egészségügyi ellátásban. Észak-Írország és egyes olasz régiók például új modelleket 

dolgoztak ki az egészségügyi ellátások telepítésére, amelyek integráltabb megközelítési 

módot követnek, melyet a következő szakaszban ismertetünk. 

Integrált regionális rendszerek (Észak-Írország, Toszkána és Veneto) 

Észak-Írországban az NHS felülvizsgálata arra a döntésre vezetett, hogy a stratégiai fejlesztési 

programot „nem annyira az akut ágazatra irányítják, hanem arra törekszenek, hogy a 

létesítmények integrált sorát hozzák létre az otthoni ellátástól az alap-, közösségi és szubakut 

létesítményekig, amelyeket strukturált hálózatok támogatnak” (Cole, 2007; lásd továbbá az 



Észak-Írországgal foglalkozó esettanulmányt a kísérő kötetben). Két fő szakpolitikai irány 

alakult ki. 

Az első (és valószínűleg nagyobb jelentőségű) a kevéssé specializált tevékenységek 

decentralizálása a nagy akut centrumoktól a közösségi alapú létesítmények felé. Az egyik 

legfőbb cél ezzel a lehető legtökéletesebb „varratmentes” együttműködés előmozdítása az 

alap-, a közösségi és az akut ágazatok között, amelyben a rendszert a beteg tapasztalatai köré 

szervezik, ami lehetővé teszi a diagnózishoz és bármely szükséges beavatkozáshoz való 

korábbi hozzáférést. A második irányzat éppen ellenkező irányú mozgást valósít meg, és a 

helyi általános kórházaktól az akut centrumokba vagy „regionális kiválósági központokba” 

helyezi át azokat a szolgáltatásokat, amelyek összetettségük révén speciális ellátást és 

szakértelmet tesznek szükségessé, és amelyeket nem lehet minden helyi kórházban 

kialakítani. Felismerték, hogy sokféle sebészeti eljárás esetén, amelyeknél nem a helyben való 

hozzáférhetőség vagy az utazási idő a jelentős tényező, többféle haszon könyvelhető el, így a 

gyógyulási eredmények javulnak (beleértve a klinikai sikereket), és megtakarítások érhetők 

el. Ez vezetett több „védett elektív centrum” kialakításához, amelyekbe a betegek hajlandók 

nagyobb utazás árán is eljutni a rövidebb várakozási idő, illetve a személyi állomány, a 

felszerelés és a létesítmények tekintetében minőségibb ellátás érdekében. 

Toszkánában az új regionális stratégiai tervet beavatkozások sorozataként szervezték meg, két 

prioritással: 

1. hatékony irányítási rendszer megteremtése az egészségügyi körzet számára, amely 

irányítja a közösségi szolgáltatásokat, és felügyeli az integrációt a közösségek és a 

kórházi funkciók között; 

2. az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás rendszerének egységesítése, az 

egészségügyi ellátás minőségének javítása, az állampolgárok elvárásaira való reagálás 

elősegítése, és ugyanakkor a költségek csökkentése. 

Éppúgy, mint Európa más részein, Toszkánában is az egyik legfontosabb fejlemény a 

kórházak átszervezése volt, de nem pusztán számuk csökkentése és szerepeik újradefiniálása, 

hanem különösképpen az új kórházak tervezése. Az új kórházakat integrált, betegközpontú 

ellátási útvonal szerint szervezték, és az ellátási szükségletek intenzitásának megfelelően 

differenciálták. Toszkánában az egészségügyi ellátás valamennyi szintjét egyetlen átfogó 

rendszer részének tekintik, és a különböző egészségügyi létesítmények közötti interakciók 

igen jelentősek az új, integrált regionális rendszerek meghatározásában. Végső soron a 

kórházak újradefiniálása könnyebb, mint megfelelő kapcsolat megtalálása a közösségi 

egészségügyi szükségletek és a kielégítésükre alkalmas struktúrák között. Az egészségügyi 

ellátások és egyéb közösségi szolgáltatások integrációja – mint például az oktatással, a 

kultúrával és a sporttal összefüggő szolgáltatásoké –, amely célt Észak-Írországban és 

bizonyos mértékig Hollandiában is igyekeztek elérni, sokat ígérőnek tűnik ebben a 

vonatkozásban (Cole, 2006). 

A Veneto régió által nemrégiben javasolt modell az egészségügyi és a szociális szolgáltatások 

integrálására összpontosul, amit a nemzeti és a regionális kormányzat közösen finanszíroz. Az 

időskorúaknak, a kábítószer fogyasztóknak és egyéb, speciális szükséglettel bíró 

személyeknek szóló szociális szolgáltatásokat az egészségügyi rendszerbe integrálják, melyet 

otthoni egészségügyi ellátó szolgáltatások támogatnak. Veneto régió egészségügyi és szociális 

szolgáltatásainak modelljét a „kiválósági központokra” alapozta, amelyek két (páduai és 

veronai) egyetemi és kórházi centrumból állnak, és amelyeket tartományi általános kórház 



támogat. A horizontális hálózatot a „presidi ospedalieri” (közvetlenül igazgatott, akut ellátást 

és rehabilitációt nyújtó kórházak) hálózata adja, amely garantálja a szükséges sürgősségi 

ellátást helyi szinten, és első érintkezési pontot képez az egészségügyi és szociális ellátások 

számára. 

Beszerzés és helyi beszállítók (Brandenburg) 

A német egészségügyi rendszer részben már egyfajta állami-magán partnerség formájában 

működik. Az állam adja a jogszabályi kereteket, és hozzájárul a beruházások 

finanszírozásához; az egészségügyi ellátást pedig (különösen kórházi szinten) – részben 

nyereségérdekelt, részben non-profit – magánpartnerek finanszírozzák. Az egyéni 

egészségügyi ellátás költségeit általában a kötelező biztosítási alapok fedezik. A német 

szövetségi tartományok (Bundesländer) feladata a kórházi ellátás garantálása és akkreditálása, 

továbbá irányelvek kialakítása a regionális egészségügyi ellátás struktúrájára vonatkozóan. 

Minden közpénzből történő beruházás-finanszírozás iránti kérelem alapos és meglehetősen 

hosszadalmas jóváhagyási eljáráson megy keresztül, amelynek része az ellátási szükségletek 

és a meglévő kapacitások kimutatása, részletes funkcionális és építészeti terv kidolgozása, és 

a projekt beillesztése a régió városi struktúrájába.  

A tendereljárás a nagy projekteknek kedvez (a fajlagos költségek alacsonyan tartása céljából), 

és – az EU-jogszabályokkal összhangban –, bizonyos értékhatár fölött szükségessé teszi az 

egész EU-ra kiterjedő projektpályázat kiírását. Ha azt kívánják, hogy a regionális kivitelezési 

és építési ajánlattevőknek nagyobb legyen az esélyük ajánlatuk elfogadására, a megbízó 

kórháznak leleményesnek kell lennie. Brandenburg város kórháza például háromszakaszos 

korszerűsítési és újjáépítési folyamatba kezdett 1999-ben.  A kórháznak 11 osztálya és 520 

ágya van. Épületeit az idők folyamán fokozatosan alakították ki; a kórház szerkezetének egy 

része még 1901-re nyúlik vissza. A szövetségi tartomány kórházi alapterve a központi 

gyógyítási funkciók korszerűsítését írta elő körülbelül 55 millió eurós költséggel; új helyszín 

kialakítását valamennyi kórházi ágy számára (ez kb. 50 millió euróba kerül); valamint a régi 

kórház átépítését járóbeteg-ellátás céljára. Noha a szövetségi hatóságok adták a tőkét, és 

segítették a tervezési szakaszokat, a kivitelezéssel vállalkozót bíztak meg, és azt maga a 

kórház felügyelte. Az építési szakaszok megfelelő „méretre szabásával” a kórház el tudta érni, 

hogy a belsőépítészet és a szerelvények nagy részét a régióban működő vállalatok 

szállíthassák, ezzel hozzájárulva a helyi gazdaság eredményéhez (Hoffmann, 2006). 

Ugyanakkor a beszerzési törvénynek is van bizonyos értelme, mégpedig annak biztosítása, 

hogy a szerződéskötő hatóság a legjobb ügyletet kösse erőforrásainak felhasználásával, és ne 

lehessen helyi ajánlattevőket alkalmazni a minőség- és költség-szempontok nyilvánvaló 

figyelmen kívül hagyásával.  

A regionális vagy helyi szintű egészségügyi ellátó szervezetek beszerzési tevékenységében az 

a lehetőség rejlik, hogy javítsák az egészségi állapotot, fejlesszék az emberi tőkét az által, 

hogy ösztönzik a rátermett helyi vállalkozások fejlődését, erősítik versenyképességüket a 

tágabb piacon, és támogatják a megújított Lisszaboni Stratégia céljainak megvalósítását. A 

helyi üzleti vállalkozások versenyképessé tétele a közbeszerzési piacon együtt jár egyéb 

bizonyított haszonnal is, mégpedig a helyi gazdaságra és a regionális fejlődésre vonatkozóan, 

beleértve a helyi foglalkoztatottság növekedését, a helyi munkaerő-piacon a szakértelem 

növekedését, a közösség jól-létének és szociális kohéziójának erősítését, valamint a környezet 

védelmét a szállítási útvonalak lerövidítése révén (Watson és mtsai, 2006). 



Így tehát a beszerzést lehet egyszerre kreatív és ugyanakkor az európai és a nemzeti 

jogszabályokkal összhangban levő módon is lebonyolítani. Ez az egészségügyi beruházások 

számos példájára alkalmazható, ahol lehetőség nyílik a helyi kivitelezőkkel alvállalkozói 

szerződések megkötésére. Fontos, hogy növeljük a beszerzés fenntartható megközelítéseinek 

megismerését és támogatását olyan eljárások létrehozásával, amelyek egyidejűleg kedveznek 

az egészségügyi ágazatbeli szervezeteknek, valamint a kis és közepes méretű 

vállalkozásoknak. Sok európai országban azonban az egészségügyi szektor beszerzéseit egyre 

erőteljesebben centralizálják, hogy nagyobb hatékonyságot érjenek el, és jobban tudják 

kezelni a beszerzési döntésekkel együtt járó kockázatokat; ez azonban esetleg ellene hat a 

helyi beszállítók igénybevételének (Watson és mtsai, 2006). 

Az ebben a fejleményben rejlő esetleges buktatók elkerülése céljából szükséges, hogy a 

beszerzők és a beszállítók között hajlandóság mutatkozzon arra, hogy: 

 egyszerűsödjenek a bonyolult közbeszerzési eljárások; 

 a helyi beszállítási láncolatban növekedjen a tájékozottság a beszerzési lehetőségekre 

vonatkozóan; 

 kerüljenek meghatározásra olyan árucikkek, amelyek könnyebben nyílnak meg a helyi 

beszerzés számára; 

 kerüljenek meghatározásra olyan szervezeti célok (például a helyi kiadások értékének 

10%-os növelésével), amelyek pénzügyi nyereséget biztosítanak a helyi gazdaság 

számára, és ugyanakkor elegendő hatékonyság-nyereséget nyújtanak ezeknek a 

szervezeteknek; és 

 legyen együttműködés a helyi gazdasági támogató szervezetekkel annak érdekében, 

hogy a kis és közepes méretű vállalkozások képesek legyenek versenyképesebben 

részt venni az e-beszerzésekben, e-kereskedelemben, e-aukciókban és így tovább 

(Watson és mtsai, 2006). 

Mindent egybevetve, éppúgy, mint más területeken, mint például az egészségügyi innovációk 

piacán (Watson és mtsai, 2007), alaposabban meg kell ismernünk, hogy vajon a 

versenyelőnyök helyi forrásai áthelyezhetők-e és hogyan, oly módon, hogy felöleljenek 

tágabban értelmezett társadalmi szempontokat is(Whitford és Potter, 2007). 

Beruházás és városregeneráció (Anglia és Wales) 

Az Angliában és Walesben alkalmazott LIFT mechanizmus az állami és a magánszektor 

közötti közös vállalkozás, amelynek célja egy adott helyszínen levő alapellátási épületek 

javítása. Az LIFT azonban nem pusztán az új épületek megszerzésének pénzügyi eszköze. 

Céljai ezen kívül a következők: 

 az egyenlőtlenségek csökkentése az egészségügyi létesítmények terén a jómódú és a 

szegény területek között; 

 a szegényebb területrészek regenerálása; 

 az ellátás áthelyezése a másodlagos szintről az alapellátási szintre; 

 az egészségügyi és a szociális ellátó intézmények és szolgáltatások integrálása (pl. 

gyógyszertárak és lakossági tanácsadó irodák); és 

 rugalmas, alkalmazkodóképes és fenntartható alapellátó létesítmények létrehozása. 



A LIFT keretében az alapellátást helyi, közös vállalkozási partnerség formájában nyújtják, 

amely "LIFTCo" néven ismeretes. Ebben szerepe van a stratégiai partneri vezetőségnek, a 

helyi érdekelteknek (beleértve a PCT-ket és a helyi tanácsokat), a „Partnerség az Egészségért” 

országos szervnek, és valamely magánszektorbeli partnernek. 2007 végére majdnem 50 LIFT 

rendszer működött Angliában és Walesben. A St Helen‟s, Knowsley, Halton és Warrington 

LIFT rendszer egyike a legösszetettebb példáknak, amely húsz év folyamán körülbelül 180 

millió euró értéket ért el. Ez a LIFT projekt húsz új alapellátási létesítmény megépítését tűzte 

ki célul, beleértve a szociális, közösségi és szabadidő-szolgáltatásokkal történő integrációt, 

valamint a legszegényebb közösségek regenerálására helyezett hangsúlyt. A becslések szerint 

több száz munkahely jön létre ennek a partnerségnek az eredményeként, és új területeket 

biztosítanak nem csupán az egészségügyi ellátás, hanem a helyi vállalkozások és közösségi 

szervezetek számára is. 

Megbeszélés: a regionális stratégiai döntések előtt álló kihívások 

Számos olyan tényező van, amely előmozdíthatja, vagy hátráltathatja azt az eredményességet, 

amellyel az egészségügyi beruházások hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez a regionális 

gazdasági helyzet és a közösségek javítása útján. Ahol a régiók kapták meg az 

egészségpolitika alapelemeiért viselt felelősséget – népegészségügy, alapellátás, rehabilitációs 

szolgáltatások, akut kórházak és a mentális egészséggel összefüggő szolgáltatások – 

létfontosságú, hogy egyúttal autonómiával is rendelkezzenek az egészségügyi 

szükségletekhez alkalmazkodó megoldások tervezése, finanszírozása és kivitelezése felett, 

beleértve a beruházást is, amely szerves része az egészségügyi ellátás választott módjának. 

Bár az EU kohéziós politikája és annak az NSRF-ek és a (regionális) operatív programok 

révén történő nemzeti értelmezései jobban előtérbe helyezték a régiókat és a regionális vezető 

szerepet, egyes kis tagországok egyetlen regionális egységnek számítanak. Ilyen Ciprus, 

Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia, Luxemburg és Szlovénia. Más országokban szükség 

van arra, hogy a kapacitásépítés regionális szinten történjen ugyan, de országos ellenőrzés is 

legyen (például Magyarországon), vagy továbbra is erős központi ellenőrzés maradjon fenn 

annak ellenére, hogy jelentős befektetés történt a regionális és helyi egészségügyi 

rendszerekbe (ilyenek például az Egyesült Királyság országrészei). 

A kormányok egyre nagyobb mértékben keresnek forrásokat az egészségügyi beruházások 

finanszírozására az egészségügyi célokra kijelölt központi kormányzati forrásokon kívül; 

ebben szerepet kaphat a magánszektor, a nem-nyereségérdekelt szervezetek, vagy annak az 

újragondolása, hogy hogyan lehet más közpénzeket ilyen célokra igénybe venni. A régióknak 

tisztában kell lenniük ezzel a változó alaphelyzettel, és megfelelő szakértelemmel bíró 

személyi állomány alkalmazásával fel kell készülniük olyan javaslatok kidolgozására, 

amelyek hasznot hoznak a helyi gazdaság számára. A fenntarthatóság összefüggésében 

azonban a figyelmet az alternatívák értékelésére, a beruházások megválasztására és olyan 

szerződési tárgyalásokra kell fordítani, amelyek integrálják a költség-hatékony eredményeket 

a helyi gazdaság és közösség számára előnyös megoldásokkal. Az Egyesült Királyságban a 

PFI és a LIFT-modellekkel szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a közösség 

szempontjából a legjobb eredményeket akkor lehet elérni, ha a helyi személyi állomány 

jelentős ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik az igénybe vehető új finanszírozási 

modellekkel kapcsolatban.  

Bár könnyen beleeshetünk abba a kísértésbe, hogy csak a mai (sőt, néha csak a tegnapi) 

problémákat igyekezzünk megoldani, mégis széles körben elterjedt az a felismerés, hogy ez 

nem tekinthető az egészségügyi beruházások eredményes alkalmazásának. Az egészségügyi 



épületeket a jövőbeli szükségletek kielégítésére kell megépíteni, felújítani vagy átalakítani – 

mindaddig, amíg ez lehetséges. Különösen – és a fenntarthatóság érdekében – fel kell tennünk 

azt a kérdést, hogy megfontolandó-e közös beruházási projektek megvalósítása más 

ágazatokkal, hogy csökkenteni lehessen a globális beruházási terheket. 

A csekély népsűrűségű vagy igen szétszórt lakosságú közösségek esetében az ICT és más 

innovatív egészségügyi megoldások költséghatékonyabbnak bizonyulhatnak, mint a 

hagyományos központ-vonzáskörzet kórházi modell. 

Napjainkban, amikor erős a kísértés arra, hogy az új egészségügyi létesítményeket a város 

külső területein építsék fel, a regionális hatóságoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy azoknak 

a szolgáltatásoknak, amelyekért ők felelősek, vagy amelyek fölött legalábbis van befolyásuk, 

a helyi lakosság szükségleteit kell tükrözniük. Ez különösen igaz abban az esetben, amikor az 

egészségügyi létesítmény valamely helység struktúrájának részévé válik, mint például a városi 

kórházak esetében. Világos példa erre a Nápolyi Városi Tanács döntése az Azienda 

Ospedaliera Cardarelli felújítására, semmint új létesítmény megépítése a város külső 

területén. 

Átfogó terv (master plan) készítése (amire Brandenburgban találunk példát) egyre fontosabbá 

válik a regionális fejlesztés eszközeként, amely elősegíti az integrált megközelítési mód 

alkalmazását a város megújítása során, hozzájárul a helyi gazdaság ösztönzéséhez, és 

megkönnyíti a kórházak elhelyezését és működtetését. Az átfogó tervezés egyértelmű víziót 

vázolhat fel a fenntarthatósági politikák számára, és megfelel az EU „Együtt az Egészségért 

Stratégia” első három alapelvének (1. alapelv – a stratégiának közösen vallott egészséggel 

összefüggő értékeken kell alapulnia; 2. alapelv – „Az egészség a legfőbb gazdagság”; 3. 

alapelv – Egészség minden szakpolitikában).  

Az európai régióknak az ezekkel a tényezőkkel kapcsolatban szerzett tapasztalatai azt 

sugallják, hogy jobban strukturált döntéshozatali folyamatokra van szükség, amelyek képesek 

bevonni a számításokba az egészségügyi beruházások szélesebb értelemben vett gazdasági és 

közösségi hasznait (Erskine, Dowdeswell és Watson, 2006). Az a tény, hogy hiányoznak az 

egészségügyi beruházások mérhető gazdasági és társadalmi hasznai, komolyan akadályozza a 

tágabb perspektíva értékelését, olyan perspektíváét, amelynek szükségessége mellett egy idő 

óta a népegészségügy szakértői és a várostervezők egyaránt érvelnek. Arra van szükség, hogy 

rendelkezzünk olyan eszközökkel, amelyek megadják számunkra az alábbiakat: 

 az erőforrás ráfordítás és a használat mérésének eszközét; 

 olyan alapot, amelyre támaszkodva összekapcsolhatjuk az erőforrásokat az ellátás 

konkrét elemeivel; 

 az eredményesség mérésének eszközét – a kimenetek szembeállítását az 

előirányzatokkal; 

 az alternatívák értékelésének eszközkészletét a változó erőforrás-befektetési 

mintázatok hatásainak értékelésére; 

 az összetett, egymással sokrétűen összefüggő szolgáltatások, a tőke és a közösségi 

kapcsolódások kezelésének eszközét; és 

 olyan alapot, amelyre támaszkodva összehasonlíthatjuk a „vonal fölötti” egészség-

specifikus erőforrás-befektetést a „vonal alatti”, szélesebb értelemben vett gazdasági 

hatásvizsgálatokkal. 



Míg ez a megközelítési mód logikus döntéshozatali rendszert eredményez, a gyakorlatban 

számos olyan akadály merül fel, amely hátráltatja ennek a megközelítési módnak a gyakorlati 

megvalósítását. Például számos közszolgáltatási tőkefinanszírozási rendszer általános jellegű, 

és nem illik bele jól az egészségügyi rendszerek összetettségébe. A tőkemodelleket gyakran a 

kormányok pénzügyminisztériumai irányítják, amelyek esetleg többet törődnek azzal, hogy a 

modell beilleszkedik-e a szélesebb makro-ökonómiai stratégiába (például a nemzeti és/vagy 

európai adósságkezelési elvekbe), mint azzal, hogy könnyen és eredményesen lehessen 

átültetni az érintett szolgáltatásba. Másként megfogalmazva: összhangnak kell fennállnia a 

tőkemodell, a tervezési rendszer és a kívánatos kimenetel között. Hasonló szellemben számos 

kormánynak nincsenek olyan átfogó rendszerei vagy szervezetei, amelyek képesek lennének 

felölelni a különböző pénzköltő ágazatokat, mint amilyen az egészségügy, az oktatásügy, a 

gazdaság, a környezet vagy a közlekedés. Az összhang hiánya a tervezésben jelentős tényező, 

mely akadályozza a szélesebb látókört. Számos kormány most már kitűzte a „koherens, több 

szereplőt bevonó kormányzás” célját  mint prioritást, de az eredmények mindeddig számos 

országban, gyakorlati értelemben csalódást okoztak. 

Sok esetben a források megteremtése a szolgáltató által irányított cselekvés. Ebben az esetben 

úgy tűnik, kevés olyan szabályozási intézkedés vagy szerződési és megbízási prioritás létezik, 

amely arra ösztönözné a beruházásokat, hogy szélesebb körű gazdasági és közösségi 

nyereségre törekedjenek. Ez nem meglepő, mert a magánszektorbeli vagy a jótékonysági 

kórházak rendszerint saját alapkérdéseikkel – a fenntarthatósággal és a jövedelmezőséggel 

vannak elfoglalva. 

Mindezekben az esetekben arra van szükség, hogy jobban felismerjük az egészségügyi ellátás, 

a regionális gazdaságok és közösségek közötti kölcsönös függőségeket. Ha ezt a 

gondolkodásmódot fejleszteni szeretnénk, erősebb bizonyítékokra van szükségünk, amelyek 

jobban megragadhatóbb és mérhetőbb módon igazolják a tőke értékét. Az a mátrix-szerű 

megközelítési mód, amelyet Erskine, Dowdeswell és Watson (2006) írt le, hasznos kereteket 

adhat az eredményesebb jövőbeli tervezési és döntéshozatali rendszerek kifejlesztéséhez. 

Ennek a keretnek az egyik kiindulópontja az, hogy az egészségügyi beruházások elsődleges 

célja az egészségügyi létesítményekben nyújtott ellátás minőségének és eredményeinek 

javítása. Ez talán nyilvánvalónak tűnik, de meglepő, hogy milyen kevés bizonyíték áll 

rendelkezésre, amelyek segíthetnék a politikai döntéshozókat és menedzsereket a beruházási 

döntések meghozatalában. Azok számára, akik bármely szinten foglalkoznak egészségügyi 

ellátást érintő döntéshozatallal, az itt felsorolt kérdések hierarchiája az önvizsgálat hasznos 

eszköze lehet. 

 Milyen (mérhető) mértékben javítja a minőséget a beruházás? 

 Milyen (mérhető) mértékben javulnak majd a gyógyítási eredmények? 

 Milyen (mérhető) mértékben javul a lakosság egészségi állapota? 

A regionális hatóságok esetében még két további kérdést célszerű hozzátenni a fent 

felsoroltakhoz: 

 Milyen (mérhető) mértékben kedvez a beruházás a regionális gazdaságnak? 

 Milyen (mérhető) mértékben hasznos a beruházás a helyi közösségek számára?  



 

Következtetések 

Amellett érveltünk, hogy döntő jelentőségű haszonnal járhat, ha a régiók és egészségügyi 

rendszereik képesek megfelelni azoknak a rendszerszerű döntéshozatali kihívásoknak, 

amelyeket ezekben a fejezetekben határoztunk meg. Az egészségügyi beruházási modelleknek 

lehetővé kell tenniük az egészségügyi ellátó szervezetek számára, hogy az idők folyamán 

rugalmasan tudjanak működni, miközben szélesebb regionális tényezőket integrálnak a 

fenntarthatóság problémája köré. Ez lehetővé teszi az egészségügyi rendszerek számára, hogy 

alkalmazkodjanak az orvostudomány fejlődéséhez és a megelőzéssel és ellátással kapcsolatos 

változó kereslethez, amelyek az elkövetkező években várhatók. Rövidebb távon az 

egészségügyi ellátó szervezetek által végzett beruházásokban benne rejlik az a lehetőség, 

hogy ösztönözzék a megfelelő képességekkel rendelkező helyi vállalkozások fejlődését, és 

javítsák versenyképességüket tágabb piacokon is. 

Az egészségügyi infrastruktúra beruházásai végrehajthatók olyan módon is, ami segíti 

dinamikus helyi vállalkozások létrehozását, fellendíti a helyi foglalkoztatottságot, szélesíti a 

tudásbázist, javítja a lakosság egészségi állapotát és erősíti a szociális kohéziót. Ez az a 

hozzáadott érték, amit elvárhatunk a közszféra szervezeteitől, amelyek közpénzeket 

használnak fel, vagy más szóval pénzeket költenek a köz haszna érdekében. 

Vannak olyan innovatív és integrált megközelítési módjai a regionális tervezésnek, melyek a 

hangsúlyt olyan szektorok együttműködésére helyezik, amelyekre a tervezési tevékenységeket 

hagyományos módon felosztják (mint például pénzügy, oktatásügy, infrastruktúra vagy 

egészségügy). Az is szükséges, hogy ezt az egészségnek mint meghatározó gazdasági 

tényezőnek újfajta felfogására alapozzuk, amely átível a társadalmi és gazdasági fejlődés 

különböző területei között. 
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11. fejezet 

Kórházi szolgáltatások és beruházási megoldások 
Bernd Rechel, Stephen Wright, Martin McKee 

Bevezetés 

Ez a fejezet azt vizsgálja, hogyan lehet az eszközállományt oly módon felhasználni az 

egészségügyi intézményekben, hogy azok megoldásokat nyújtsanak azokra a kihívásokra, 

amelyekkel a kórházi szolgáltatásokat végzőknek szembe kell nézni. A tanulmány áttekint 

néhány jelenleg érvényesülő irányzatot és napjainkban folyó vitát azzal kapcsolatban, hogy 

hogyan lehet a kórházakat oly módon tervezni és szervezni, hogy a legcélszerűbb környezetet 

biztosítsák alaptevékenységük – a betegek diagnosztizálása és kezelése – számára. Mint e 

kötet korábbi fejezeteiben láttuk, az egészségügyi létesítmények tervezésében fontos szerepet 

játszó megfontolások közé tartozik az, hogy fenntarthatókká tegyük őket, ugyanakkor viszont 

megfelelő terápiás és támogató környezetet nyújtsanak a betegek, a személyzet és a látogatók 

számára. Ez a fejezet azt a kérdést boncolgatja, hogyan lehet a létesítmények és a 

szolgáltatások tervezését oly módon integrálni, hogy az ellátás folyamatát optimalizáljuk, 

miközben megőrizzük azt a rugalmasságot, mely ahhoz szükséges, hogy a kórház képes 

legyen megfelelni a jövőbeli változásoknak. Pontosabban megfogalmazva, miként biztosítsuk, 

hogy a létesítmény kialakítása az ellátási terv javára szolgáljon.  

Ez a fejezet néhány olyan elméletre összpontosítja a figyelmet, amelyek azt a központi 

jelentőségű állítást járják körül, hogy a kórházi ellátást a lehető legnagyobb mértékben 

„áramló” folyamatként kell irányítani, elkerülve a betegek „szakaszos” kezelését. Ezek közé 

az elgondolások közé tartoznak az alábbiak is: 

 a 80/20 szabály, amely arról szól, hogy az ellátásnak mekkora része szervezhető 

rendszerbe, és mekkora része igényel egyedileg kialakított válaszokat; 

 az áramlást az elvégzett tevékenységek, nem pedig a kezelt betegek száma alapján kell 

meghatározni; 

 a kapacitást a folyamatok (áramlások) elvégzésére irányuló képességként, nem pedig 

struktúrák (például kórházi ágyak) megszámlálása útján kell meghatározni, és ezt 

azoknak a kritikus utaknak a különálló összetevői szabják meg, amelyeket a betegek 

végigjárnak az épület fizikai elrendezésében; 

 kapacitás-feleslegre van szükség, hogy kezelni lehessen az elkerülhetetlenül változó 

áramlásokat (mint amilyen például az influenza-járvány); a teret a lehető 

„leglazábbra” és a lehetséges mértékig szabványosítva kell megtervezni; 

 az állóeszközök élettartamát nem egyetlen számként kell meghatározni, hanem mint 

olyan összetevők együttesét, amelyeknek élettartama jelentősen eltér egymástól.  

Mi a kórház funkciója? 

Mielőtt megvizsgálnánk, hogyan kell a kórházakat tervezni ahhoz, hogy optimális ellátást 

legyenek képesek nyújtani, hasznos, ha előtte tisztázzuk a kórház funkcióit, feltéve a kérdést, 

hogy mennyiben különbözik a beruházások olyan egyéb típusaitól, melyek hasonló fizikai 

méretűek. A kórház alapvető funkciója nyilvánvalóan az egészségügyi ellátás (diagnózis és 



kezelés) fekvőbetegek és járóbetegek számára, és ez öltheti a tervezhető vagy a sürgősségi 

ellátás formáját is. Ez azt jelenti, hogy a kórháznak olyan környezetet kell teremtenie, 

amelyben „a betegek orvosi kezelést és támogatást kaphatnak az orvosoktól, ápolóktól, 

hozzátartozóktól és barátoktól” (Wagenaar, 2006). Első pillantásra ez meglehetősen 

kézenfekvő funkció, és – logikai szempontból – a kórház valójában bizonyos mértékig a 

vasúti pályaudvarhoz, légikikötőhöz vagy bevásárló-utcához hasonlítható (Crouwel, 2006). 

Ezek mind olyan létesítmények, amelyekben a tervezésnek arra kell törekednie, hogy 

megkönnyítse az emberek zökkenőmentes keresztüláramlását azokon a kijelölt útvonalakon, 

amelyek szolgáltatási pontok sorozatát kötik össze. Van azonban néhány fontos különbség is.  

Először is, noha a kórház elsődleges funkciója a diagnózis és a kezelés, egyúttal más 

funkciókat is el kell látnia, mint amilyen az oktatás és a kutatás (folytatva a reptér analógiáját, 

gyakran felvetik, hogy számos légikikötő összekeveri az alapvető funkcióját – tudniillik az 

utasoknak a repülőgépekhez és azokról való eljuttatását – a másodlagos funkciókkal, például 

azzal, hogy kiskereskedelmi eladóhelyként működjenek). Másodszor, a legtöbb egyéb, 

embereket folyamatokba szervező létesítményhez képest a kórházakon keresztüláramló 

emberek rendkívül sokfélék, és közülük aránytalanul nagy számú személy igényel valamilyen 

formában segítséget fizikai vagy mentális nehézségek vagy károsodás miatt. Ezzel szemben 

csekély az olyan utasok száma, akiknek kerekes székre van szükségük ahhoz, hogy egy 

reptéren belül közlekedjenek, és egyikük sincs abban az időben ténylegesen eszméletlen 

állapotban. Harmadszor, azok az útvonalak, amelyeket az emberek végigjárnak, bonyolultak, 

gyakran többféle ellátás szolgáltatási pontjait tartalmazzák (kórházi osztályok, műtők, 

képalkotó egységek és így tovább), amelyeket a betegek eltérő sorrendekben kereshetnek fel, 

és az áramlás sokszor nem lineáris, abban az értelemben, hogy a betegek ismét 

visszakerülhetnek ugyanarra a pontra. Ez ellentétes a légikikötő megszabott útvonalaival, 

amelyeken az utasok mindenkor változatlanul haladnak a repülőgéptől az útlevél-ellenőrzésig, 

a csomagfelvételig és a vámig.  

Az egyik fontos megjegyzés itt, hogy egy reptér utasai által megteendő alapvető útvonalak 

keveset változtak azóta, hogy az 1930-as években megépültek az első repülőterek. Ezzel 

ellentétben a betegek által a kórházakban bejárt utak állandóan változnak. Egyes betegektől, 

akiket korábban felvettek valamelyik kórházi osztályra, hogy ott várják meg, amíg különböző 

szakmai csoportok felkeresik őket, most azt várják, hogy maguk tegyék meg saját útjukat a 

különböző osztályokon. Megfordítva, ott, ahol a múltban esetleg arra kellett várniuk, hogy a 

kórház más részeibe vigyék őket valamilyen diagnosztikai vizsgálatra, most a megfelelő 

berendezés kerül a betegágy mellé.  

Mindennek egyik következménye, hogy a kórház elrendezése gyakran inkább a történeti 

választóvonalakat, nem pedig a jelenkori betegutakat tükrözi (Wagenaar, 2006). Azt, hogy a 

struktúra és a funkció nem felel meg egymásnak, még tovább súlyosbítja a kórházak 

viszonylagos állandósága. Mint megállapítottuk ebben a könyvben, ha egy kórház kialakításra 

került, nehéz változtatni rajta. Különösen érvényes ez a rendkívül nagy kórházakra, amelyek 

egyes országokban továbbra is gyakoriak. Csakhogy a kórházak létezésének eredeti 

érvrendszerét újabb és újabb kihívások érik, ahogy a technológiai fejlődés átalakította azt a 

három fő területet – a képalkotást, a műtőket és a laboratóriumokat –, amelyek eredetileg 

indokolttá tették a modern kórház megteremtését mint olyan mechanizmusét, amely 

koncentrálni képes szűkös és tőkeigényes erőforrásokat. E tanulmány írásakor az ezeken a 

területeken nyújtott szolgáltatásokat gyakran közösségi környezetben is el lehet végezni. Más 

tényezők azonban, és különösen a különböző szakágak közötti kölcsönös kapcsolatok 

sűrűsége továbbra is lendületet ad a koncentrációs törekvéseknek. 



Ahogy a létesítmények mérete és összetettsége fokozódik, úgy nő a megtervezésükhöz és 

kivitelezésükhöz szükséges idő is, aminek nyilvánvaló következményei vannak arra nézve, 

hogy mennyire lesznek képesek megfelelni a technikában és az ellátásban végbemenő 

innovációknak (Guenther és Vittori, 2008). Ez egy olyan helyzet kialakulását eredményezte – 

e tanulmány megírásakor –, amelyben kevés európai kórház épült célratörően, napjaink 

szükségleteinek megfelelően, hanem gyakran „építészeti rémálmok” születtek (Healy és 

McKee, 2002a), amelyek „aligha lesznek valaha is funkcionálisak” (Wagenaar, 2006). 

Az építészet egyik alapelve, hogy a formának követnie kell a funkciót (Van den Berg és 

Wagenaar, 2006, Wagenaar, 2006). Ezt tekintik a sikeres beruházás egyik kritikus 

tényezőjének (Hardy, 2004). Azonban amikor az építész kórháztervezést kap feladatul, azzal a 

kihívással kell szembenéznie, hogy a kórházak funkciói állandóan változnak, tehát ami ma 

megfelelőnek tűnik az ellátás és a beruházás vonatkozásában, holnap talán már nem lesz jó. E 

kötet fejezetein és a kísérő kötet esettanulmányain mindenütt felbukkanó átívelő téma a 

rugalmasság szükségessége; tehát az optimális tervezés az, amely lehetővé teszi a folytonos 

változást.  

Ez a felismerés nyilvánul meg a „hosszú élettartam, laza illeszkedés” stratégia előtérbe 

kerülésében, amely olyan egészségügyi létesítmények fejlesztését szorgalmazza, amelyek 

kevésbé specifikusak, és készülnek egy adott célra  (Guenther és Vittori, 2008). Ennek 

szélsőséges esete a „nyílt építési megközelítés”, amikor az egészségügyi ellátás épületeit 

lényegében ugyanúgy tervezik, mint az irodaépületeket és a bevásárlóközpontokat (Kendall, 

2008). Ebben a megközelítésben – figyelembe véve a fizikai épületrészek és terek 

élettartamának különbségeit – létezik egy alapépítmény, amely meghatározott teret fed le, és 

tartalmazza a fő közlekedési útvonalakat, valamilyen nem változtatható fő struktúrát és az 

alapvető mechanikai, elektromos és vízvezetékeket, berendezéseket. Az ilyen épület sokféle 

funkcionális forgatókönyvhöz képes alkalmazkodni (Kendall, 2008). Ezt az elvet vitte tovább 

a Holland Egészségügyi Intézmények Tanácsa a „rétegezett kórház”-ra vonatkozó 

munkájában. Ez a koncepció a „Gyógyítás és versengés” elnevezésű európai egészségügyi 

építészeti versenyükön díjat nyert munkán alapul. A koncepció megkérdőjelezi a kórházak 

hagyományos tervezésének érvényességét, és úgy érvel, hogy a kórházaknak csak kisebb 

része specializálódik a gyógyító tevékenységekre, mint ahogy azt általában gondolják. A 

koncepció különválasztja azokat a létesítményeket, amelyeket konkrétan klinikai célra kell 

megtervezni, és együttesen elhelyezni (a „hot-floor” technológiákat a műtőkben, a központi 

diagnosztikai egységekben stb.) a hotel típusú elhelyezésektől (amilyenek például a 

betegszobák), ezek ugyanis általánosabb jelleggel tervezhetők, de különválasztja az irodai 

helységektől is, amelyek egyszerűen az üzleti gyakorlatot tükrözhetik. Vannak végül üzemi, 

kiszolgáló folyamatok, beleértve a laboratóriumokat, ahol az ICT-ben jelenleg érvényesülő 

irányzatok lehetővé teszik sok funkció esetében a helyszínen kívüli elvégzést, épp úgy, mint 

az irodai terek esetében. Hollandiában vannak példák olyan új kórházi projektekre, amelyek 

kezdik kitapogatni ezt a koncepciót, ilyen például a Zutphen – Gelre Ziekenhuizen. 

Válasz az ellátás mintáinak változásaira 

Mielőtt megvizsgálnánk, hogy a struktúrák hogyan illeszthetők legjobban a funkciókhoz, 

hasznos lehet, ha felidézzük azokat a tényezőket, amelyek az ellátást befolyásolják, és 

amelyek a leggyorsabb ütemben változnak. Ezeket röviden áttekintettük az 1. fejezetben: ide 

tartozik a lakosság elöregedése, a kórházi tartózkodási idő rövidülése, a járóbeteg-ellátásban 

végzett sebészi beavatkozások számának növekedése, valamint a technikai fejlődés. 

Különösen a népesség elöregedése okoz súlyos problémákat, noha ezt a jelenséget gyakran 



félreértik, minthogy – noha az időskort megérő emberek száma növekszik – nyilvánvaló, 

hogy nagyobb funkcionális kapacitást őriznek meg, mint a korábbi generációk. Ez nyilvánul 

meg a „morbiditás kompressziójának” nevezett jelenségben. Ez azonban részben éppen az 

egészségügyi ellátás sikerei következtében van így, minthogy az idősebb embereket sújtó 

betegségeket jobban kézben lehet tartani hosszú távú gyógyszereléssel. Ez azt jelenti, hogy a 

kórházaknak változó betegség-összetétellel kell szembenézniük, növekszik a daganatos 

megbetegedés, a csípőcsont-törés, medencecsont-törés, stroke, diabéteszes és demencia- 

esetek volumene. Sok ilyen betegnek egyidejűleg többféle rendellenessége lesz, amelyek 

különböző szervrendszereket érintenek. Ezek ellátásához szükség van a geriátriai ellátó 

létesítmények bővítésére, továbbá, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk arra, hogy az idős 

emberek hozzájussanak az ellátáshoz, beleértve a megfelelő létesítményeket azok számára, 

akik mozgáskorlátozottak, illetve az érthetőbb, jobban látható útbaigazítást a látáskárosultak 

számára (McKee és Healy, 2002a).  

A technológiai fejlődésnek szerteágazó hatása van az egészségügyi létesítmények tervezésére. 

Mint korábban megállapítottuk, a technológiát ugyan történetileg az vitte előbbre, hogy az 

egészségügyi ellátást a nagy kórházakba koncentrálták, a betegközeli vizsgálókészülékek, a 

mobil radiológiai berendezések és a távorvoslás (telemedicina) lehetővé teszi a szolgáltatások 

további eloszlását kórházon kívüli, önálló járóbeteg-ellátó centrumokba és alapellátó 

létesítményekbe (Black és Gruen, 2005). Az integrált kórházi információs rendszerek, 

éppúgy, mint az integrált betegnyilvántartások megkönnyítik a betegadatok megosztását a 

kórház és egyéb egészségügyi ellátók között, ami könnyebbé teszi az ellátás koordinációját az 

egyes érintett kapcsolódó felületek, szervezetek között (McKee és Healy, 2002 a). A változás 

gyors üteme fokozza az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy olyan tereket alakítsanak ki az 

egészségügyi létesítményekben, amelyek képesek a változásra választ adni, ilyenek például a 

többfunkciós kezelési területek (Glanville és Francis, 1996). 

Más értelemben is változnak a kórházak. Történetileg a szociális ellátás fontos forrásai voltak 

az egészségügyi ellátás mellett, sőt, a korábbi Szovjetunió számos országában még mindig 

betöltik ezt a funkciót (Marx és mtsai, 2007). A kórházi ágyak száma azonban Európa-szerte 

csökkenőben van, úgyhogy a kórházak nem képesek már ellátni ezt a feladatkört. Egyes 

esetekben ezt a kapacitásveszteséget ellensúlyozza a kórházon kívüli szociális tevékenységet 

ellátó létesítmények gyarapodása, mint például az ápolási ellátást nyújtó szakosított 

intézményeké, vagy a közösségi alapú, egészségügyi és szociális ellátást nyújtó 

szolgáltatásoké, bár ez nem mindenütt alakul így. 

Az ágyszámok csökkenése, párosulva az ellátás módjában bekövetkezett változásokkal, 

csökkenti azt az időtartamot, amelyet a betegek kórházban töltenek. Ez azonban azt jelenti, 

hogy akik ténylegesen elfoglalják a kórházi ágyakat, intenzívebb kezelésben részesülnek. 

Ezek az irányzatok komoly hatással vannak a kórházak tervezésére nézve. Kevesebb ágyra, de 

több radiológiai, endoszkópiás és sebészeti létesítményre van szükség (Healy és McKee, 

2002b). Minthogy a kórházi ágyakon ápolt páciensek betegebbek, és függőségük nagyobb 

mértékű, nagyobbnak kell lennie a betegágy körüli szabad térnek is (Glanville és Francis, 

1996). Ugyanakkor a rehabilitáció kivonulóban van a kórházakból, és a közösségi 

létesítmények felé tart (Healy és McKee 2002b; Hensher és Edwards, 2002).  

A rövid hatástartamú anesztézia és az új sebészi technikák haladása - különösen az 

endoszkópiás úton vagy a minimál invazív módszerek alkalmazásával végzett beavatkozások 

– növelték a járóbeteg-sebészeti ellátások és az egynapos felvételek számát, bár ez Európa 

szerte még igen nagymértékben változó (Castoro és mtsai, 2007). A járóbeteg-ellátásnak ez a 



növekedése a járóbeteg-rendelőintézetek bővítését, valamint a műtők magas arányát követeli 

meg az ágyakéhoz viszonyítva (Healy és McKee 2002a; McKee és Healy, 2002c). Továbbá a 

járóbeteg-ellátás új formái, beleértve az egynapos sebészeti beavatkozásokat, a kórházaktól 

elkülönülő, erre a célra épült létesítményekben végezhetők. Ezek a járóbeteg-ellátó központok 

lehetővé teszik a gyakori betegségekben szenvedő személyek integráltabb kezelését a 

modernizált, „egylépcsős” klinikák („one-stop” clinics) számának növekedésével, ahol a 

betegeket egyetlen látogatás alatt kivizsgálhatja egy szakmai team (Healy és McKee 2002a). 

A teljesítménymenedzsment lehetséges fonák hatásai 

Az utóbbi években az egészségpolitikai döntéshozók Európa-szerte hajlanak teljesítmény 

menedzsment stratégiák bevezetésére, amelyek az ágy- és a technológia-kihasználási rátákra 

összpontosulnak (ez az úgynevezett „dolgozzanak csak a gépek” elv). Ahogy az ágyszámok 

csökkentek, elsősorban a klinikai technológiák és az ellátási modellek módosulása révén 

(mint korábban tárgyaltuk), ezeket a változásokat gyakran olyannak festették le, mint 

amelyeket a hatékonyságjavulás idézett elő. Ez abba a kényelmes hiedelembe ringatta az 

egészségpolitikusokat, hogy ha az ágyszámok csökkenésének irányzata tovább folytatódik, az 

ágykihasználtsági mutatók növelhetők, ami kettős nyereséget eredményez a költség-

hatékonyság tekintetében. A valóság azonban ettől némileg eltérőnek bizonyult. A szükséges 

ágyszám csökkenő irányzata egy ponton megáll, mégpedig a kórházközpontú ellátás változó 

dinamikájának következtében. A legnagyobb mértékű visszás hatás azonban a kihasználtsági 

mutatók értelmetlen középpontba helyezése volt. Ez gyakran azt a formát ölti, hogy a 

hatékonyságot a különösen magas ágykihasználtságra vonatkozó vagy technológia-

igénybevételi arányszámokkal mérik, például a műtők vonatkozásában. Valószínű, hogy az 

ilyen stratégiák célszerűtlennek bizonyulnak, mert szűk keresztmetszeteket teremtenek a 

betegek áramlása szempontjából. Egyes részlegek, amelyek mindenáron el akarják érni a 

maguk teljesítmény-céljait, gyakran áthárítják a problémát a vertikum valamely más 

alacsonyabb szintjére. A sürgősségi ellátást végző helyiségekből sietve továbbküldik a beteget 

az ellátási folyamat következő szakaszába, amelynek révén ismét létrejön a szűk 

keresztmetszet, míg a vezetők elfogadják a magas ágykihasználtsági arányt a hatékony 

teljesítmény igazolásaként, viszont nem veszik figyelembe ennek a klinikai ellátásra 

gyakorolt hatását, például a kórházi eredetű fertőzések arányszámának esetleges növekedését. 

A betegek zökkenőmentes áramlásának biztosítása 

A XX. században az orvosi technika kezdte uralni a kórházak szervezetét, oly módon, hogy az 

ellátás és a gyógyítási folyamat hatékonysága vált az elsődleges szemponttá (Boluijt, 2006). 

Ennek következtében a kórházakat rendszerint a szakágak és osztályok köré, semmint a 

betegek köré szervezték (Hillman, 1999). Az 1980-as évektől kezdve azonban a betegek 

szempontjai kezdtek nagyobb figyelmet kapni, amely fejlődést bátorította az összetett 

állapotok esetében végezhető megosztott kezelésben rejlő lehetőségek felismerése. Az 

említhető példák közé tartozik a szívkoszorúér-betegség kezelése kardiológusok és 

szívsebészek részvételével; a daganatos betegségek kezelése onkológusok, sugárzás 

terapeuták és sebészek igénybevételével; és a gasztrointesztinális vérzéseké belgyógyászok és 

sebészek bevonásával. 

Ezek a tényezők olyan ellátási modellek kialakításához vezettek, amelyek tünetegyütteseken, 

betegáramláson és ellátási folyamatokon alapulnak (Boluijt, 2006). Mégis – annak ellenére, 

hogy a betegútvonalak összetettsége növekszik – a betegek áramlása sok kórházban nem 

hatékony, rosszul telepített és szervezetlen (Hillman, 1999). Az egyik legnagyobb feladat, 



hogy hogyan érhetjük el, hogy a folyamatok átíveljenek a szervezetek közötti határokon 

(Institute for Healthcare Improvement, 2005). 

De nem a betegutak összetettsége az egyetlen probléma. További probléma a kórházi munka 

természete. A feldolgozóiparban kétféle munkavégzési típus különböztethető meg. Az első 

típusba a folyamatos áramlással jellemezhető folyamatok tartoznak. Ezeket „gyártósorok” 

jellemzik, amelyeken a termékek lineárisan áramlanak. Henry Ford sikere azon a képességén 

alapult, hogy meghatározta, mely termékek fogékonyak erre az üzemmódra, és hogy 

rendszerbe szervezte a folyamatokat és az összetevőket oly módon, hogy a rendszerben 

zökkenőmentes legyen az áramlás. Egyes egészségügyi ellátási termékek ebbe a kategóriába 

tartoznak, például a szövődmény nélküli, tervezhető szürkehályog-műtétek. Ilyenkor kvázi 

ipari jellegű folyamat hozható létre, amely biztosítja, hogy a beteg mintegy 

keresztüláramoljon a rendszeren, mint ahogy már ez a helyzet az önálló sebészeti 

létesítményekben, egyes országokban. Az egyik ilyen példa a finnországi Coxa kórház, 

amelyet a kísérő esettanulmány-kötet mutat be. A Coxa kórház együttműködve a tamperei 

régióval, az egész régióra kiterjedő csípőprotézis- és ízületpótló ellátást tervezett és valósított 

meg integrált rendszeráramlás alapján, amelynek működését rendszerbe szervezett, irányított 

ellátási útvonalak (systematized care pathways), a szervezetek közötti együttműködés és 

magas színvonalú ICT-platform segíti. 

A második megközelítési módot akkor kell alkalmaznunk, amikor a termék individualizált. A 

feldolgozóiparban ilyen például az ékszer-, divat- vagy bútoripar, ahol egyedi tételeket 

gyártanak. Az egészségügyi ellátásban jó példa erre az ismeretlen eredetű láz vizsgálata, vagy 

az áttétes daganatos megbetegedés kezelése, amely az eredeti forrástól már szétterjedt. Az 

ilyen termékeket leghelyesebb tételekben kezelni, ahol ugyanaz a munkacsapat végzi az 

ellátás műveleteit a beteg egész útja során. 

Noha tételes ellátási műveletekre egyes esetekben nyilvánvalóan szükség van, azzal a 

nehézséggel járnak, hogy lassítják az áramlást. Ez a jelenség jól megfigyelhető az olyan 

metróknál, ahol egyes állomásokra mozgólépcsőn (lineáris áramlás), másokra viszont lifttel 

(tételes feldolgozás) lehet eljutni. Ennél fogva ezt lehetőleg el kell kerülni.  

A valóságban a tételes műveletek hosszú ideje mintegy elárasztották a kórházakat, habár 

jórészt csak a dolgok tehetetlensége folytán. A helyzet napjainkban valamivel jobb, mint a 

XIX. században, amikor a nagy londoni oktatókórházak a hét egy-egy napján vettek fel 

minden nem-sürgős ellátást igénylő beteget – kedden a St Thomas’s, szerdán a Guy’s, 

csütörtökön pedig a St Batholomew’s –, aminek következtében minden felvételi napon 50–

100 beteg állt sorba (Rivett, 1986). A betegeket azonban még e tanulmány írása idején is 

„tételekben” veszik fel, és bocsátják el, a vizsgálatokat tételekben hajtják végre, a műtéteket 

tételekben végzik. Úgy bánnak a beteggel, mintha az ő ideje ingyenes lenne, úgyhogy ideje jó 

részét várakozással tölti. Ennek megfelelően a kórházban nagy területeket rendeznek be 

váróhelyiségnek.  

A helyzetet tovább rontja az ilyen tételes műveletek nem-hatékony szervezése. A felvételt és 

az elbocsátást gyakran nem-hatékonyan menedzselik, a sürgősségi részlegek túlzsúfoltsága 

Európa-szerte gyakori probléma. Ez azt jelenti, hogy amikor a rendszerek teljes 

kapacitásukhoz közeli szinten működnek, egyensúlyuk könnyen felborul. Az Egyesült 

Királyságban előfordul, hogy a péntek este felvett beteg kórházi tartózkodási ideje 25%-kal 

hosszabb, mint a kedden felvett hasonló betegé (Government of Scotland, 2007). Ehhez a 

jelenséghez alkalmazkodva az ágyak és a kórtermek valójában tartózkodási területekké váltak, 



és a múltban ennek megfelelően is tervezték meg őket. Sajnálatos módon a betegnek a 

felvételtől az elbocsátásig tartó egész útvonala gyakran csak maguknak a betegeknek a 

számára látható, nincs olyan rendszer, amely ezt a kérdést menedzselné (Jones és Mitchell, 

2006). Viszont a betegáramlás problémái befolyásolják az ellátás minőségét, biztonságát, a 

betegek és a személyzet elégedettségét és az erőforrások eredményes kihasználását 

(Government of Scotland, 2007). 

Ezek a megfontolások arra mutatnak, hogy rendszerbe kell szervezni az eljárásokat, ahol csak 

lehetséges (Institute for Healthcare Improvement, 2005). A betegútvonalakat az egész 

rendszeren keresztülvezető áramlásként kell megalapozni (Ben-Tovim és mtsai, 2008). Ez az 

1980-as években kezdett kialakulni annak a felismerésnek az alapján, hogy sok területen a 

betegek szükségletei – legalábbis kezdetben – hasonlók. Hozzávetőleges szabályként azt 

mondhatjuk, hogy az esetek 80%-a megy a standard útvonalon, és 20%-uk igényel egyedi 

(tételes) kezelést. Néhány példa az előző kategóriára: emlődaganat vagy rectalis vérzés 

diagnózisa, vagy akut mellkasi fájdalom kezelése. Az utóbbiba tartoznak az idült 

megbetegedések szövődményeivel járó esetek (ezekre jó példák a több szervrendszert érintő 

rendellenességek, mint például a cukorbetegség vagy az AIDS), valamint azok a páciensek, 

akiknek rendellenességei jelentős társadalmi következményekkel járnak (mint például a 

pszichiátriai betegségek vagy a nem megfelelően kontrollált epilepszia), illetve azok, akiknél 

egyidejűleg több betegség áll fenn. Természetesen az orvostudomány továbbra is képes 

meglepetéseket okozni, úgyhogy fontos, hogy menekülési utakat tartsunk nyitva az első 

csoport olyan betegei számára, akikről utóbb kiderül, hogy olyan szövődményeik vannak, 

amelyek miatt le kell térniük a megkezdett útvonalról. 

A betegutak egyre inkább kilépnek a kórház falai közül, és egyre inkább felismerjük, hogy a 

kórházi ápolás nem valamilyen elszigetelt, egymagában álló esemény, hanem csupán rövid 

epizód a beteg hosszú útján. A kórházak a közösségi és szociális ellátás, az alapellátás, a 

szakorvosi járóbeteg-ellátás és a harmadlagos szintű ellátás szélesebb rendszerében 

helyezkednek el, továbbá az alapellátás egyre nagyobb szerepet játszik a krónikus 

megbetegedések és egyes akut állapotok kezelésében. Az integrált ellátási útvonalak 

alkalmazása, amelyeket multidiszciplináris munkacsoportok dolgoznak ki, valamint a kórház 

előtti, illetve kórház utáni ellátásra vonatkozó tervek, mint például a jól szervezett 

rehabilitációs ellátások, meggyorsíthatják a kórházi felvételt és elbocsátást (Hensher és 

Edwards 2002). Ennek nyilvánvaló következményei vannak az egészségügyi létesítmények 

tervezésére nézve, hiszen ezeket integrálni kell az ellátás klinikai útvonalába. Ez volt a 

helyzet a Coxa kórház fejlesztésénél, ahol az építészetnek adott pályázati tájékoztató a kórház 

ellátási útvonalainak összeállításán alapult. 

Ez a 80/20 elv vált a hollandiai Orbis Kórház által kidolgozott ellátási modell alapjává. Az 

Orbis a munkafolyamatok rendszerbe szervezését tekintette a modell középpontjának. Ez 

vonatkozik mind a klinikai ellátásra, mind pedig az ICT-re, a logisztikára, a pénzügyi 

rendszerekre, az emberi erőforrásokra, az építészeti megoldásokra és a stratégiai állóeszköz-

tervezésre. Az Orbis úgy véli, hogy a gyógyítási eredmények javíthatók, az átlagos kórházi 

tartózkodási idő csökkenthető, a személyzet pedig nagyobb szakmai autonómiára tehet szert. 

Továbbá a munkafolyamatok rendszerbe szervezésének (systematized care processes) az a 

célja, hogy megteremtse az ellátás olyan teljes láncolatát, amely nem pusztán a diagnózist, a 

kezelést és a rehabilitációt öleli fel, hanem kapcsolatot teremt az alapellátással és más 

harmadik fél ellátókkal és szolgáltatásokkal. A rendszerbe szervezett ellátási folyamatok 

segíthetnek abban is, hogy a klinikai döntéshozatal átlátható legyen (mind a gyógyítók, mind 

a menedzserek, mind pedig a betegek számára), lehetővé teszi a kórház vezetése számára, 



hogy világos képet alkosson a gyógyító eljárásokhoz kapcsolódó pénzügyi és klinikai 

eltérések mértékéről (és ennél fogva kockázatáról), továbbá hogy az orvosi adatok 

alkalmazását beágyazza a kezelési programokat támogató szolgáltatásokba. A szabványosítás 

kiterjed a járóbeteg-vizsgálók és a fekvőbeteg-szobák tervezésére is. Ezek a helyiségek 

ugyanolyan felszerelést és ugyanakkora alapterületet kapnak; nem állnak egyik szakorvosi 

ágazat „tulajdonában” sem (lásd az ide vágó esettanulmányt a kísérő kötetben). 

Ha a folyamatos, illetve a szakaszos eljárások szempontjából nézzük a dolgokat, nyilvánvaló, 

hogy nem indokolt az a feltevés, amely szerint az egészségügyi rendszerekben a sorban állás 

kizárólag a kapacitáshiány következménye (ágyak számában, létesítményekben, diagnosztikai 

berendezésekben, ápolókban vagy orvosokban mérve). Valójában a probléma rendszerint az 

ellátás összeszervezésének módjában van (Government of Scotland, 2007). A betegek 

látszólag szinte véletlenszerű előbbre jutása mögött rejtett szűk keresztmetszetek, 

visszacsatolási hurkok és különböző sebességgel mozgó vonalak rejlenek (Pope, Roberts és 

Black, 1991). Ez azt jelenti, hogy a „kapacitásnövelőnek” szánt beruházás gyakran nem tudja 

növelni a végső teljesítményt, mert nem irányul rendszerezett módon a szűk 

keresztmetszetekre (Government of Scotland, 2007). Ehelyett azt kell megvizsgálni, milyen 

munka elvégzésére vállalkoztunk, és különbséget kell tudnunk tenni az olyan folyamatok 

között, amelyeket legjobb szakaszosan, illetve az olyanok között, amelyeket leghelyesebb 

folyamatos áramlásként végrehajtani. 

A termelési módszerek megkülönböztetésének gondolata tovább fejlődött, három termelési 

elméletet különböztetve meg: a transzformációs modellt, az értékteremtési modellt és a 

termelés áramlási elméletét. A transzformációs modell szerint az input átalakul outputtá, maga 

a termelés pedig valamiféle „fekete doboz”. Ez a modell volt mindeddig az egészségügyi 

ellátás felfogásának uralkodó módszere. Az értékteremtési modellben a beteg és a személyi 

állomány tapasztalata kerül az előtérbe. A termelés áramlási elméletében a termelést úgy 

tekintjük mint anyagok és információk időbeli áramlását különböző érdekeltek között 

(Tzortzopoulos és mtsai, 2008). 

A 11.1. ábra igazolja, hogy mennyire szükséges a transzformációs alapú egészségügyi ellátás-

értelmezésről áttérni a folyamatot és az értéket elismerő elméletre. A megfelelő építészeti 

kialakítás előmozdítja a betegáramlást, és értéket teremt a betegek számára. 

11.1. ábra Transzformáció, áramlat és értéktermelés az egészségügyi ellátásban 

Egészségügyi ellátás Transzformáció Áramlás Érték 

Építmények Az építmények 

befogadnak:  

eltérő, gyakran izolált 

funkciókat 

Az építmények 

támogatják: 

a betegútvonalakat,  

a tanulást 

a vizuális menedzsmentet 

 

Az építmények 

elősegítik: 

a betegek tapasztalatait 

a személyzet 

munkakörülményeit 

Forrás: Tzortzopoulos és mtsi. 2008. 



Egyes menedzsment-koncepciók hasznosnak bizonyulhatnak ezeknek a céloknak a 

megvalósítása szempontjából. A legfontosabb ezek közül az, amelyet „karcsú (lean) 

menedzsmentnek” vagy „karcsú (lean) gondolkodásnak” neveznek. A karcsú gondolkodáshoz 

leggyakrabban a japán feldolgozóipart társítják, melynek úttörője volt a Toyota Motor 

Corporation az 1950-es évek óta (Kim és mtsai, 2006). A karcsú menedzsment elveit 

eredményesen alkalmazták feldolgozóipari vállalatok évtizedeken keresztül (Institute for 

Healthcare Improvement, 2005). 

A karcsú gondolkodásmód azt próbálja nyújtani, amit a fogyasztó kíván, mégpedig gyorsan és 

hatékonyan megvalósítva azt. Törekszik az áramlás ösztönzésére és a veszteség csökkentésére 

(Ben-Tovim és mtsai, 2007). A karcsú gondolkodásmód egyik alapelve, hogy minden 

termelési lépésnek „értéket” kell előállítania a fogyasztó számára, és hogy a „veszteség” 

valamennyi forrását meg kell szüntetni. A „veszteség” fogalma szerteágazó, beleértendő a 

fölösleges készletállomány, a várakozás, az elkövetett hiba vagy a nem megfelelő eljárások 

vagy folyamatok (Young és mtsai, 2004; Government of Scotland, 2007). A módszer 

hangsúlyozza a veszteség és az értéket nem teremtő munka csökkentését, szembeállítva ezt 

további technika, épületek és munkaerő bevonásával (Institute for Healthcare Improvement, 

2005). A karcsú gondolkodásmód a minőség, a biztonság és a hatékonyság javulását ígéri. 

Fontos adalék, hogy a karcsú vezetés egyik kulcsfontosságú jellemzője az elbocsátás-

mentesség politikája, biztosítva, hogy a személyzet csakis a munkafolyamattal foglalkozzék. 

Másik alapelv az alvállalkozókkal szembeni kötelezettségvállalás oly módon, hogy a 

korábban sok ellentétet magukban rejtő beszerző-szállító szerződéses kapcsolatok a közösen 

vállalt célok irányába fejlődjenek
1  

(lásd a 7. fejezetben Dewulf és Wright hasonló 

fejtegetéseit a jövőbeli váratlan eseményekhez való alkalmazkodóképességről a finanszírozási 

szerződésekben és az állami-magán partnerségekben).  

Bár a „karcsú menedzsment” nem új elgondolás, a legutóbbi időkig az egészségügyi 

ellátásban csak korlátozott mértékben alkalmazták (Ben-Tovim és mtsai, 2007). Csakhogy az 

egészségügyi ellátásnak számos közös sajátossága van a javak termelésével. A 

feldolgozóipari eljárásokban – éppúgy, mint az egészségügyi ellátásban – nagy szerepet 

játszik a minőség, a biztonság, a fogyasztók és a személyzet elégedettsége, valamint a 

költséghatékonyság. A kórházak igen bonyolult feldolgozóipari üzemeknek is tekinthetők; 

több ezer, gyakran igen összetett eljárás folyik bennük azzal a figyelemre méltó sajátossággal, 

hogy a termék hibája végzetes következményeket okozhat (Institute for Healthcare 

Improvement, 2005). Az egészségügyi ellátásban a veszteség – időben, pénzben, készletekben 

és a kórház hírnevében mérve – gyakori probléma (Institute for Healthcare Improvement, 

2005). Ennek az egyik főbb oka az, hogy gyakran a belső „fogyasztók” (mint például 

orvosok, kórházak, biztosítók, kormányzatok, finanszírozók) vezérlik a folyamatokat. A 

karcsú menedzsment gondolkodásmódja szerint fontos, hogy az értéket az igazi, az elsődleges 

fogyasztó, vagyis a beteg határozza meg (Institute for Healthcare Improvement, 2005). 

Számos szakértő a karcsú gondolkodásmódnak az egészségügyre történő alkalmazását olyan 

eszköznek tekinti, amellyel csökkenteni lehet a költségeket, és javítani a betegek ellátását és a 

betegek biztonságát. Az Egyesült Államok Nemzeti Műszaki Akadémiájának és 

Orvostudományi Intézetének 2005-ben végzett közös vizsgálata azt javasolta, hogy a 

                                                 
1 Ez nem azt jelenti, hogy a Toyota cégnek az alvállalkozóihoz fűződő viszonya engedékeny; a kölcsönös 

kapcsolat kiterjed az információ-megosztásra, az érdekeltség-vállalásra és a célok összeegyeztetésének 

megkísérlésére – de a tartósan alulteljesítő alvállalkozónak felmondanak, és valószínűleg többé nem dolgoznak 

vele. 

 



rendszerszervezési megközelítéseket szisztematikus módon alkalmazzák az egészségügyi 

ellátási rendszer megreformálására (Reid és mtsai, 2005). 

Hasonló elgondolás az akadályok elmélete, amely szintén a folyamatok hatékonyságának 

javítására irányul. Ez a gondolkodásmód a sorbanállások kialakulását okozó szűk 

keresztmetszetekre irányítja a figyelmet. Bármi, ami javítja a betegek átáramlását a szűk 

keresztmetszetek feloldása révén, többletértéket biztosít a rendszernek. Ez a folyamat nem 

szünetelhet, mert ha valamely korlátot sikerült azonosítani és feloldani, elkerülhetetlenül 

létrejön a következő szűk keresztmetszet (Young és mtsai, 2004). A kórházi szűk 

keresztmetszetek kialakulásának egyik oka az, hogy a félig autonóm részlegek a nélkül 

kísérlik meg saját betegforgalmukat optimalizálni, hogy fontolóra vennék, miként érinti ez 

más részlegek teljesítményét (Tzortzopoulos és mtsai, 2008). A központi diagnosztikai 

létesítmények, mint például a számítógépes tomográfiás (CT) szkennelés gyakran képez szűk 

keresztmetszetet a betegellátásban (Elkhuizen és mtsai, 2007). 

A „hat szigma” elgondolást (lásd 11.1 szövegdoboz) a Motorola dolgozta ki az 1970-es 

években a minőség értékelése, a számszerűsíthető eredmények előállítása és a minőségügyi 

célok megállapítása rendszereként (Young és mtsai, 2004). Ez egy adatvezérelt megközelítési 

mód a teljesítmény-javításban, és ajánlották az ellátási folyamatok javításának, a veszteségek 

kiküszöbölésének, a költségek csökkentésének és a beteg-elégedettség növelésének az 

eszközeként (Van den Heuvel és mtsai, 2006). A „hat szigma” elgondolása magába foglalja az 

egészségügyi ellátás dolgozóinak bevonását, kiképzett projekt-munkacsoportok létrehozását, 

adatelemzést és a minőségjavításba való befektetést (Van den Heuvel és mtsai, 2006). 

Lényegében statisztikai úton igyekszik megállapítani a folyamatban fellépő eltéréseket, és 

azok csökkentésére törekszik. Az egyik projektben, amely Hollandiában alkalmazta a hat 

szigma koncepciót, a szülőszobai tartózkodás időtartama 11,9 óráról 3,4 órára csökkent (Van 

den Heuvel és mtsai, 2006). Egy esetben, amelyben a „hat szigma” módszert alkalmazták az 

Egyesült Államokban egy szülészeti és nőgyógyászati klinikán, az új szülészeti vizitekre való 

várakozás ideje 38 napról 8 napra csökkent (Bush és mtsai, 2007). Bírálatok is érték azonban 

a hat szigma megközelítést amiatt, hogy megfojtja a kreativitást, amikor a korábbi helyzettel 

gyökeresen szakító innovációkra van szükség, gyengén képzett segítők (facilitátor) kisebb 

iparágát hozza létre, és statisztikai paramétereket alkalmaz olyan esetekben is, amelyekben 

ezek nem alkalmasak. Az egészségügyi ellátás esetében ennél a módszernél is fennállnak 

mindazok a problémák, amelyek a statisztikai eltéréseken alapuló minőség-ellenőrzési 

módszereknél megvannak, minthogy – számos ipari termelési folyamattól eltérően – a 

termékek (betegek) rendkívül heterogének.  

11.1 szövegdoboz A „hat szigma” módszerek 

  
DMAIC 

Meghatározza a folyamat javításának céljait.  

Méri a meglévő eljárás fontos vonatkozásait, és megfelelő adatokat gyűjt.  

Elemzi az adatokat az ok-okozati összefüggések ellenőrzésére, biztosítva, hogy valamennyi 
tényezőt figyelembe veszi. 

Javítja, vagy optimalizálja a folyamatot az adatelemzés alapján.  

Ellenőrzés annak biztosítására, hogy a céltól való bármilyen eltérés korrigálásra kerüljön, 
mielőtt hiba következne be. 

DMADV 

Meghatározza a folyamat javításának céljait.  



Méri és azonosítja a minőség szempontjából kritikus (Critical to Quality) jellemzőket, a termék 
képességeit, a termelési képességeket és kockázatokat. 

Elemzi és kialakítja a lehetséges alternatívákat. 
 
Kidolgozza a tervezési részleteket, optimalizálja a tervet, megszervezi a terv ellenőrzését 
 
A terv ellenőrzése, kísérleti megvalósítás, új folyamatok bevezetése. 

 

A rendszerelmélet is segíti a betegáramlás megértését az egészségügyi rendszerekben. A nagy 

kórházak „igen összetett rendszerek, amelyeket kevéssé értünk, rendkívül költségesek, és 

rengeteg bennük a nem-hatékony mozzanat” (Kopach-Konrad és mtsai, 2007). A kórházakban 

végzett munkának csak csekély töredéke teremt értéket a betegek számára. Az ellátás 

folyamatosságában bekövetkező számos megszakítás kumulatív hatásaként akadozik a 

betegáramlás, ami frusztrációt okoz a betegek és a személyzet számára (O’Connell és mtsai, 

2008). Nagyon fontos, hogy „tudjuk, hogyan működik, mielőtt javítani kezdjük” (Holtby, 

2007), minthogy a rendszer valamely részénél elért hatékonyság-javulás nem biztos, hogy 

javítja az egész rendszer hatékonyságát. Ha például enyhíteni kívánjuk sürgősségi ellátó 

részlegeknél a zsúfoltságot, akkor az ezeken a részlegeken messze túlnyúló stratégiákra lehet 

szükségünk (Siegel, Wilson és Sickler, 2007). Az eredményes áramlás az egész rendszer 

tulajdonsága (Goverment of Scotland, 2007). 

Terjedelmes – jórészt még az 1970-es évekből eredő – szakirodalom alkalmaz operatív 

kutatási módszereket az egészségügyi ellátási folyamatok értelmezéséhez. Paradox módon 

úgy tűnik, hogy a számítástechnikai kapacitás növekedett ugyan, megkönnyítve ezeknek a 

módszereknek az alkalmazását, mégis kevésbé kiterjedten alkalmazzák ezeket. Jó példa erre a 

sorbanállási elmélet, amely megmagyarázza, hogy miért lehet a sorokat legkönnyebben 

csökkenteni a többféle ellátást nyújtó pontokhoz vezető közös útvonalak kialakítása révén 

(Cooper és Corcoran, 1974).  

Hogyan lehet a karcsú menedzsmentből és a rendszerelméletből származó tanulságokat 

felhasználni jobban megtervezett egészségügyi létesítmények megvalósításához? Az első 

lépés annak a felismerése, hogy valamely létesítmény induló beruházási költségei az 

üzemeltetési költségeknek csak kis részét teszik ki. Az épület élettartamára számítva a 

tervezési költség az egész élettartam során felmerülő összes költségnek valószínűleg csak 0,3-

0,5%-a, és maguk a beruházási költségek is ritkán haladják meg az 5%-ot, de mindkettő 

nagymértékben befolyásolja – sőt lényegében meghatározza – a szolgáltatások nyújtásának 

költségeit (CABE, 2003). Ez azt jelenti, hogy gyakran költséghatékonyabb megváltoztatni a 

létesítmény konfigurációját körülbelül az élettartamának a felénél (vagyis jóval korábban, 

mint amikor a szóban forgó vagyont számviteli értelemben teljesen leírják), semmint 

egyszerűen fenntartani az eredeti struktúrát.  

Döntő jelentőségű, hogy jól kidolgozott stratégiai tájékoztatóval forduljunk a tervező és 

kivitelező vállalkozásokhoz, amely leírja, hogy az ügyfél mit kíván elérni a projekt 

kivitelezése révén az (idővel esetleg változó) funkcionális célok tekintetében, és 

meghatározza a legtöbb értéket adó sajátosságokat. Ennek a stratégiai tájékoztatónak az 

alapján kell kidolgozni azután a projekt-tájékoztatót, ami voltaképpen építészeti leírása annak, 

hogyan lehet a célokat megvalósítani, de elegendő rugalmasságot is hagy a jövőbeli 

változásokhoz való alkalmazkodásra. A létesítmény terve, ha jól készül, a továbbiakban 

támogatja, nem pedig csak eltűri a folyamat szükségessé váló újratervezését. Ebbe 

beletartozik a megfelelő alaprajzi elrendezés, a részlegek összekapcsolódása, hatékonyabb 



folyamatok és jobb információs rendszerek alkalmazása. Azonban az egészségügyi 

létesítmény épületterve, illetve az egészségügyi ellátás terve közötti kölcsönhatás lényegét 

mindeddig nem sikerült megfelelően felismernünk, vagy megértenünk (Tzortzopoulos és 

mtsai, 2008). 

Csoportosítás a gyógyítási szükségletek és függőségi szintek szerint 

Az új kórházak tervezésében az egyik legfontosabb szempont az, hogyan lehet a betegek, a 

személyzet és az áruk zökkenőmentes áramlását biztosítani. Az egyik megoldás az, hogy 

elkülönítjük egymástól ezeket a különböző áramlásokat, úgy, hogy ne is zavarhassák egymást. 

Ez különösképpen vonatkozik a sürgősségi ellátásra, szemben a tervezhető ellátással, illetve a 

járóbeteg-ellátásra, szemben a fekvőbeteg-ellátással, de egyre inkább felismerik azt is, milyen 

előnyök rejlenek abban, ha a betegeket az egyforma gyógyítási szükségleteknek megfelelően 

csoportosítjuk, és elkülönítjük a személyzetet és az árukat a betegterületektől.  

Mint említettük, most már egyre nagyobb mértékben nem annyira a klinikai szakágak, hanem 

a gyógyítási szükségletek és függőségi szintek szerint csoportosítják, és kezelik a betegeket 

(Glanville és Francis, 1996). A 2005-ben megnyílt új University College London kórházban 

működik egy akut felmérő egység, egy diagnosztikai és terápiás egység, egy kritikus ellátó 

egység és egy fertőzőbeteg-egység (Department of Health, 2007). Alternatív megoldás a 

kórházak szervezetének az emberi szervrendszerekre, betegségcsoportokra vagy közös 

szakértelemre alapozott szervezése (Black és Gruen, 2005). A trondheimi egyetemi kórház 

(Norvégia) esetében az azonos szerven alapuló tünetekkel és betegségekkel érkező betegeket 

ugyanabban az épületben helyezik el, ami lehetővé teszi a tevékenységek innovatív 

megszervezését. Az egyik centrumhoz például a gasztroenterológia, a gasztrointesztinális 

sebészet, az urológia és a nefrológia tartozik – tehát csupa olyan szakág, amely az alhasi 

szervek ismeretét követeli meg. Ez teszi lehetővé, hogy a tevékenységeket „alhasi” 

klinikaként vagy „vese- és húgyúti klinikaként” szervezzék meg, áttörve a belgyógyászat és a 

sebészet közötti szakosodást. Ennek a szervcentrikus szervezésnek egyik fő célja az volt, 

hogy a gyógyító ellátást a betegek körül kisebb tömbökben lehessen oly módon koncentrálni, 

hogy csökkenjen a betegek mozgatása és az egyes betegekkel foglalkozó személyzet létszáma 

(lásd az idevágó esettanulmányt a kísérő kötetben). Hasonlóképpen, az Egyesült Királyság-

beli Conventry egyetemi kórházában a gyermekgyógyászati létesítményeket korcsoportok, 

nem pedig szakágak szerint rendezték el (Nightingale, 2006). 

Járóbetegek és fekvőbetegek 

A járóbeteg-rendelés volt hosszú ideig a kórházak leggyengébben szervezett részlege. 1869-

ben a The Lancet című folyóiratban közzétett jelentés a következőképpen írja le a londoni St 

Bartholomew kórház járóbeteg-rendelését: „egy óriási terem, amelyben hatszáz ember ül, ... 

35 másodperc jut egy-egy betegre, szinte találomra rendelnek nekik gyógyszert kétséges 

adagolásban, mintha a fő cél inkább az lenne, hogy megszabaduljanak ezektől a kezelhetetlen 

ügyfelektől, semmint hogy meggyógyítsák betegségüket” (The Lancet, 1869). Még 

napjainkban is rengeteg lehetőség maradt a javításra azáltal, hogy felismerjük a gyakori 

állapotokat, és eredményesebben kezeljük őket (Waghorn és McKee, 2000). Jelentős javulás 

érhető el az ellátás standardizálásával, „egylépcsős” klinikák felállításával, amelyekben 

különböző szakorvosok teamjei dolgoznak együtt, hozzáférve a diagnosztikai és kezelési 

berendezésekhez, hogy a betegek gyorsan áramolhassanak jól meghatározott ellátási 

útvonalak mentén (Putnis, Merville-Tugg és Atkinson 2004; Agaba és mtsai, 2006; Johnson 

és mtsai, 2008). További előnyök is elérhetők, ha a rendszert áttervezik úgy, hogy a 



legnagyobb mértékben kiaknázza az egész egészségügyi rendszerben jelenlévő szakértelmet 

(Black és Gruen, 2005; Julian és mtsai, 2007). 

A járóbeteg-rendelőkben a logisztikai áramlások különválasztása további 

hatékonyságjavulásnak adhat teret. Például Coventry új egyetemi kórházában a járóbetegek 

nem a kórház főbejáratán, hanem más épületeken keresztül közlekednek. Hasonlóan vannak 

külön bejáratok a gyermekgyógyászati létesítményekhez. A groningeni Martini kórházban 

(Hollandia) a járóbeteg-részlegeket oly módon helyezték egymás mellé, hogy könnyebbé 

váljon az „egylépcsős ellátás” (one-stop shopping) (lásd az idevágó esettanulmányt a kísérő 

kötetben). 

A betegek, a személyzet és az áruk áramlásának különválasztása 

A karcsú gondolkodásmódnak megfelelően a különböző áramlások összekeverése zavarokat 

okoz, és jobb, ha engedjük, hogy a különböző áramlások a saját logikájuknak és ütemüknek 

megfelelően, egymás zavarása nélkül működjenek. A hangsúly itt nem a hasonló klinikai 

állapotokra, hanem a hasonló folyamatokra esik (Jones és Mitchell, 2006). Az „előoldali”, 

illetve „hátsó” irodák koncepciója azt mondja, hogy a közvetlenül az ügyféllel foglalkozó 

(előoldali) műveletek különválasztása a támogató folyamatoktól (hátsó iroda) ösztönzi a jobb 

környezet megteremtését a betegek számára és a hatékonyság javítását az egészségügyi 

ellátásban (Tzortzopoulos és mtsai, 2008). A termékáramlás-elemzések megmutathatják, hogy 

a kórház mely egységeit kell egymás közelében elhelyezni. Az orvosi képalkotás például 

decentralizálható, hogy nagy sebességű áramlást lehessen elérni (Karvonen és mtsai, 2007). 

Különböző módjai vannak, ahogy a kórház különböző funkcióit építészetileg külön lehet 

egymástól választani. Az Orbis egészségügyi parkban épült új kórház (Hollandia) a betegek, a 

személyzet és az áruk áramlásának különválasztására törekszik. A betegek és a személyzet 

más-más bejáratokon érkezik, és inkább a személyzet megy a beteghez, semmint megfordítva 

(lásd a vonatkozó esettanulmányt a kísérő kötetben). A Trondheimi egyetemi kórházban a 

műszaki és ellátási funkciók az alagsorban vannak, a járóbeteg-ellátó területek a földszinten, a 

műtők és a képalkotó berendezések az első emeleten, a műszaki támogatás a második 

emeleten, a harmadik és az ennél magasabb emeletek a fekvőbeteg-területeket tartalmazzák. 

Minden tömbben vannak irodák, kutató laboratóriumok és egyetemi létesítmények (lásd az 

idevágó esettanulmányt a kísérő kötetben). A németországi Rhön Klinikum kórházaiban ez a 

különválasztás a „hot-floor” technológiák és az ápolási elhelyezés közötti megosztás formáját 

ölti. A technikai elemek olyan elrendezést kapnak, amely alkalmassá teszi azokat a klinikai 

(beavatkozási és diagnosztikai) gyakorlatban bekövetkezett változásokhoz történő gyors 

alkalmazkodásra, lehetővé téve hagyományos szűk keresztmetszetek eredményesebb 

kezelését (lásd az ide vágó esettanulmányt a kísérő kötetben). 

Tervezhető és akut ellátás 

Óriási eltérések vannak a műtők hatékonyságát illetően, részben a használatukkal kapcsolatos 

korlátok következtében, aminek oka a munkaidő korlátozottsága (noha az intenzívebb 

kihasználásukra vonatkozó igények gyakran figyelmen kívül hagyják az alváshiánnyal és a 

sebészeti és aneszteziológiai személyzet műszakos munkájával járó kockázatokat (McKee és 

Black, 1992). Vannak azonban gyakran hibák a létesítmények folyamat-menedzselésében és 

tervezésében is (lásd a 9. fejezetet, Lennerts). A betegáramlás javításának egyik legfőbb 

tényezője a munkaterhelés csúcsainak és hullámvölgyeinek kisimítása (Elkhuizen és mtsai, 

2007). A nem-véletlenszerű ingadozás gyakori a tervezett ellátásban, de ezt könnyen meg 



lehet szüntetni, például oly módon, hogy a sebészeti tevékenységet egyenletesen osztják el a 

hét napjai között (Chaiken, 2007). A tervszerű felvételek gyakran okai a jelentős 

ingadozásnak a kórházi rendszerben, míg a sürgősségi betegek számát általában nagyon jól 

meg lehet jósolni (Government of Scotland, 2007). 

A baleseti és sürgősség osztályokon a legnagyobb a jelentkezések volumene az akut kórházak 

valamennyi osztálya közül. Az Egyesült Királyságban, az 1990-es években a jelentkezőknek 

körülbelül 15%-át vették fel, és ők az akut kórház fekvőbeteg-munkaterhelésének körülbelül a 

felét adták (Glanville és Francis, 1996). A kórházak alapvető funkcióit nyújtó területek, 

beleértve a műtőket, a diagnosztikai képalkotást és az intenzív ellátási létesítményeket (a 

„hot-floor” részlegeket) gyakran csoportosíthatók a kedvező kölcsönhatások jobb kiaknázása 

céljából. Coventry egyetemi kórházában a földszinten helyezték el a kritikus ellátási mátrixot, 

amely felöleli a „hot-floor” részlegeket: a baleseti és sürgősségi ellátást, a műtőket, a 

szívkoszorúér egységet és a kardiológiát (Nightingale, 2006). 

Ausztrália egyik oktatókórházában a sürgősségi osztályon a pácienseket két áramlatba 

osztották, de nem állapotuk hevenysége, súlyossága alapján, hanem betegségük komplexitása 

szerint, létrehozva egy gyors betegáramlási útvonalat azoknak a betegeknek a számára, akiket 

többé-kevésbé azonnal lehet kezelni és elbocsátani. Az új rendszer jelentős javulásokat 

eredményezett számos fontos teljesítménymutatóban, például az átlagos várakozási vagy 

kezelési időben (Ieraci és mtsai, 2008). Most már gyakori, hogy ápolók végzik az 

előválogatást a sürgősségi részlegeken egyes országokban, például az Egyesült Királyságban, 

és bebizonyosodott, hogy ez célszerű módszere a nagy kockázatú betegek kiválasztásának 

(Cooke és Jings, 1999). Ezt az eljárást egyre inkább segítik protokollok, amelyek közül 

egyeseket más európai országokban is bevezettek (Van der Wulp, Van Baar és Schrivers, 

2008). 

A groningeni (Hollandia) új Martini kórházban különválasztották a műtéti kapacitást egy akut 

részlegre (nagy intenzitású ellátás) és egy tervezhető részlegre (alacsony intenzitású ellátás). 

A nagy intenzitású ellátási területet integrálták az intenzív ellátó egységgel, a szívkoszorúér 

egységgel és az egynapos ápolással. Ez az ápolási láncolat, amely a műtéti blokk nagy 

intenzitású részéből az alacsony intenzitású részbe vezet, rugalmas teret igyekszik biztosítani 

a funkcionális ápolási helyiségek számára, lehetővé téve, hogy ezek az ápolási területek 

zsugorodjanak, vagy bővüljenek a szomszédos területeken levő ágyakkal (lásd a megfelelő 

esettanulmányt a kísérő kötetben). 

A tervezhető egynapos sebészeti ellátás növekedése adta a beteg-hotel ötletét (Glanville és 

Francis, 1996). Még ha rövidül is az ápolási idő, mindig lesznek olyan betegek, akik bár 

kórházi ágyat foglalnak el, ápolási szükségleteik minimálisak, és akiknek gyakorlatilag 

egyfajta hotel-funkcióra van szükségük, amíg felépülnek. A hotel-létesítmények sokkal 

kevésbé speciálisak, mint más kórházi ágyak, és így hosszabb a műszaki élettartamuk. Ez arra 

bátorított egyes kórházakat, hogy olyan létesítményeket építsenek (vagy béreljenek), amelyek 

lényegében szállodák, közvetlenül a kórház mellett elhelyezve.  

Ugyanakkor egy ellentétes irányzat is kialakulóban van, a változó súlyosságú ágyak 

formájában. Univerzális szobák vagy a betegség súlyossághoz igazítható egyágyas szobák 

kialakítása is jellemző a kórházakban, amelyek előmozdítják a betegközpontú ellátást, és 

amelyekben a családi részvétel integrálható a beteg gyógyulási folyamatával. Az ilyen 

megoldások lehetővé teszik, hogy a betegszobák viszonylag zökkenőmentesen átváltozzanak 

az intenzív ellátástól a rehabilitációig (Chaudhurry, Mahmood és Valente, 2006). 



A kórházi kapacitás újragondolása 

Ez a fejezet határozottan állást foglal amellett, hogy új felfogást kell kialakítanunk a kórházi 

kapacitás méréséről. Hagyományosan a kórházi ágyak számát alkalmazták a jó egészségügyi 

ellátórendszer mutatószámaként, mint például a Szovjetunió idején, amikor is a kórházi ágyak 

és az orvosok nagy számára helyeztek nagy hangsúlyt (Healy és McKee, 2002b). Csakhogy a 

„betegágy” fogalma már akkor is problematikus volt, mert „egy egész csomagot képviselt, 

amelyhez ápolók, kisegítő személyzet és esetleg fejlett monitorozási felszerelés tartozott” 

(Healy és McKee, 2002b). A Szovjetunió képes volt biztosítani a betegágyakat, de nem tudta 

megadni a szükséges támogató felszerelést a betegek kezeléséhez. Továbbá előfordulhat, 

hogy a betegágyak csak papíron léteznek, vagy üresen állnak, ami gyakori jelenség volt a 

múltban a kelet- és közép-európai országokban, ahol a finanszírozás az ágyszámhoz 

kapcsolódott (Saltman és Figueras, 1997).  

Mégis – noha egyre inkább felismerték az „ágyszámnak” mint a kórházi kapacitás 

mérőszámának a korlátait – széles körben alkalmazzák továbbra is az ágyszámot mind 

Nyugat-, mind pedig Kelet-Európában a kórházak teljesítményének mérésére, valamint a 

kapacitás- és a beruházás-tervezés céljára. Az „ágyszámnak” az alkalmazása nem veszi 

figyelembe a más típusú egészségügyi beruházások kölcsön- és kiegészítő hatásait (ideértve 

az informatikát és a diagnosztikai készülékeket) (Dechter, 2004). Ez eléggé meglepő, 

tekintettel arra, hogy az ágyszám helyett most már inkább a szolgáltatásokat és az outputot 

veszik figyelembe a kórházi ellátás finanszírozásánál. Történetileg a fekvőbeteg-ellátás volt 

az akut kórházak fizikai értelemben vett legnagyobb összetevője. Ennek az ellátásnak jó része 

most már egyre inkább más színtéren végezhető. Ez az irányzat és az egynapos eljárások 

számának növekedése azt jelenti, hogy az ágyszámot még csak közelítő mutatószámnak sem 

tekinthetjük az akut kórházak leírásában (Glanville és Francis, 1996).
2
 

Nyilvánvaló, hogy az ágyszámot mint mérőszámot a nyújtott ellátások valamilyen 

mérőszámával kell kiegészíteni, vagy pótolni. Ez biztosítja majd, hogy amit mérünk, az 

tényleg fontos, nem pedig csak egyszerűen egy könnyen hozzáférhető mutató. Az azonban 

kevésbé világos, hogy mi legyen ez a mutatószám. A HBCs-knek az az előnyük, hogy mérik a 

kórházak outputját, ezért ezt a módszert különböző formában majdnem minden európai 

országban alkalmazzák. Ezek azonban egyszerűen csupán a betegek kategorizálásának 

eszközei erőforrás-felhasználás szerint. Az az alapvető gyengeségük, hogy az egyedi beteg-

felvételekre vonatkoznak, pedig valójában a betegek számára az ellátási epizód fontos, amely 

kiterjedhet több kórházi felvételre és járóbeteg-rendelés felkeresésére is(Clarke és McKee, 

1992). 

Következtetések 

Nincs varázsszószerű válaszunk arra a kérdésre, hogyan lehet az egészségügyi ellátásokat az 

infrastruktúra „nyelvére” lefordítani. Az alapkérdések közé tartozik, hogy milyen ellátásokat 

kell nyújtani, és hol legyen ezek helyszíne (kórházban vagy máshol), miközben lehetővé válik 

a jövőbeni rugalmasság. Ha ezt a kérdést eldöntöttük, akkor az a fontos, hogy biztosítsuk a 

                                                 

2
 Tekintettel azonban az ágyszámnak a rehabilitációs ellátásban játszott döntő szerepére, ez a mérőszám jelenleg 

még mindig hasznos az ilyen típusú kórházak esetében. 

 



betegek, a személyzet és az áruk zökkenőmentes áramlását, és olyan ellátási modelleket 

alakítsunk ki, amelyekkel kezelni lehet a rutinszerű állapotokat, továbbá olyan eljárásokat 

dolgozzunk ki, amelyek összhangba hozhatók a létesítmény kialakításával. 

Az olyan menedzsment-koncepciók, mint például a „karcsú” gondolkodásmód, azt sugallják, 

hogy rendszerint nem a nyers kapacitás hiánya a fontos probléma (bár nem lehet egyszerűen 

feltételezni, hogy ez nem tényező), illetve, hogy a hatékonyság és eredményesség jelentős 

növelése lehetséges az új berendezések vagy létesítmények tervezését megelőzően, anélkül, 

hogy egyszerűen új technikákat, személyi állományt vagy infrastruktúrát hoznánk létre. 

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, lényeges lesz a betegek tapasztalatait javító folyamatok értékének 

az elismerése, anélkül hogy elfelejtenénk: az egészségügyi dolgozók jövőbeli generációinak 

képzése is az egészségügyi rendszer egyik célja. Ahol sikerül ezeket az elgondolásokat az új 

létesítmények tervezésében érvényesíteni, úgy hisszük, óriási fejlődési lehetőségek nyílnak 

meg.  

A fő tanulság, amely ebből a fejezetből kiolvasható, az, hogy a kórház-kialakítást és az 

egészségügyi ellátást szükségképpen integráltan kell megtervezni és megvalósítani, a 

kórházon belül a funkcionális áramlás tekintetében, azonkívül pedig az ellátás egész pályaíve 

mentén. Mindezt úgy, hogy a kórház építészeti kialakítása támogassa az egész ellátási 

rendszer hatékony és eredményes működését most és a jövőben. Kölcsönös együttműködésre 

van szükség a beruházási projektek minden érdekelt résztvevője között, hogy javítani lehessen 

a betegútvonalak és az épületek közötti összekapcsolódásokat. Az egészségügyi infrastruktúra 

előállítóinak az egészségügyi létesítmények teljesítményére kell összpontosítaniuk 

figyelmüket, akik pedig az ellátási útvonalakat tervezik, figyelembe kell, hogy vegyék a 

változás megkönnyítéséhez szükséges infrastruktúrát. Ez javítja a betegek és a személyzet 

tapasztalatait, és támogatja a működési hatékonyságot és eredményességet. 

Összefoglalva: a kórház újfajta szemléletére van szükség, olyanra, amely nem az épületek, a 

betegágyak vagy az orvosi szakágak perspektívájából indul ki, hanem abból az útvonalból, 

amelyet a bennük kezelt betegek bejárnak, és az egészségügyi szakemberek által végzett 

folyamatokból, akiknek munkája ezekben az intézményekben zajlik. Ezzel lehetővé válik 

azoknak a szűk keresztmetszeteknek a meghatározása és feloldása, amelyek akadályozzák az 

erőforrások hatékonyabb felhasználását. Valóban, ha ki lehet emelni egyetlen uralkodó 

kérdést ennek a könyvnek az analitikai vagy elemző munkájából, az az egészségügyi ellátás 

áramlatára és kapacitására vonatkozó újfajta értelmezés szükségessége, melyből az 

egészségügyi ellátó létesítményekben elvárt rugalmasság és megfelelő mértékű tartalék-

kapacitás következik. 
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12. fejezet 

A fenntarthatóságot célzó tervezés az egészségügyben 

Rosemary Glanville, Phil Nedin 

 

Bevezetés: a fenntarthatóságot célzó tervezés 

Ez a fejezet megvizsgálja, miként lehet az egészségügyi ellátás létesítményeinek tervezését 

oly módon megközelíteni, amely megkönnyíti kiváló minőségű és fenntartható megoldások 

kialakítását. Fejezetünk megvilágítja azokat a főbb döntéseket, amelyek befolyásolják 

valamely épület tervezését és későbbi működését. Ezeket a döntéseket a pályázat-kiírási és 

tervezési folyamat valamely korai szakaszában hozzák meg. Ebben a szakaszban a projekt 

szempontjából igen előnyös az ügyfél és a tervezők közötti jó kommunikáció azzal 

kapcsolatban, hogy milyen jellemzőkre van szükség. A kiírási szakaszban hozott döntések 

konkrét tervezési válaszokat váltanak ki, amelyeknek célja az ellátási szükségletek 

kielégítése, és a működési rendszerek figyelembe vétele. 

A fenntarthatóság divatszóvá silányult, amely világszerte szinte bármely egészségügyi ellátó 

intézmény tervezési tájékoztatójában szerepel. Sokféle jelentése van azonban ennek a szónak, 

attól a kontextustól függően, amelyben alkalmazzák, és emiatt előfordulhat, hogy jelentése 

nem egyértelmű. A fenntarthatóságnak három alapvető eleme van – a társadalmi, a gazdasági 

és a környezeti fenntarthatóság –, amelyek felölelik a társadalmi szükségleteket, a pénzügyi 

megvalósíthatóságot, a munkaerő rendelkezésre állását, valamint az energiafelhasználásra és a 

környezetre gyakorolt hatást (Guenther és Vittori, 2008). Fontos, hogy az egészségügyi 

ellátók, vagyis a létesítmények tulajdonosai vagy üzemeltetői, valamint a tervezőcsoportok a 

fenntarthatóságnak ezt a tágabban értelmezett fogalmát alkalmazzák. Ideális esetben az 

egészségügyi létesítmények tervezésének fenntarthatóságot hangsúlyozó megközelítési módja 

lehetővé kell, hogy tegye a hatékony és eredményes egészségügyi ellátást a létesítmény egész 

élettartama során. 

Az egészségügyi ellátásban számos lényeges témát kell szemügyre vennünk, ha fenntartható 

egészségügyi létesítményt kívánunk tervezni (12.1 ábra). Ezek a témák felölelik a 

meghozandó főbb döntéseket: innovatív tervezés, terápiás környezet megteremtése, a jövőbeli 

változásoknak való megfelelés, az egész élettartamra vonatkozó költségszámítás és CO2-

besorolás. E témák elméleti feldolgozásának egyik módszere az, hogy mindegyiket úgy 

tekintjük, mint amely a fenntarthatótól a fenn nem tarthatóig terjedő spektrum egy-egy elemét 

képviseli, noha hangsúlyoznunk kell, hogy ez az elméleti feldolgozás elsősorban elemzési és 

heurisztikus eszköz. Különösképpen a klinikai hatékonyságnak nem szabad 

összeegyeztethetetlennek lennie a terápiás környezet biztosításával, különösen akkor, ha az 

előbbit tágabban értelmezzük. 

12.1 ábra: A fenntartható egészségügyi ellátó intézmények kialakítása során figyelembe 

veendő kulcstémák 



 

Forrás: Arup Healthcare Design Group, személyes közlés, 2008. 

A legfőbb döntéshozatali követelmény a tájékoztatás időszakától kezdve annak 

meghatározása, hogy az ügyfél a spektrum melyik pontjáról kíván kiindulni. Ez befolyással 

lesz az épített környezet által adott válaszra. Az irányító szerep, valamint ezeknek a 

kulcsfontosságú aspektusoknak az ismerete és megértése az ügyfél és a tervező meglévő 

tudásán múlik, beleértve ebbe a korábbi tapasztalataikat is. Ez a fejezet azokat a jelenleg 

érvényesnek tekintett elgondolásokat vizsgálja, amelyek kedveznek a spektrum fenntartható 

vége felé történő eltolódásnak. 

A kórházi ellátás innovatív összerendezése 

Tekintettel arra, hogy a kórházak milyen gyorsan változó környezetben működnek, ha azt 

kívánjuk elérni, hogy a jövőben is fenntarthatók legyenek, akkor nem valószínű, hogy a 

hagyományos elrendezések további alkalmazása célszerű lenne. Ennek az az oka, hogy az 

egészségügyi ellátás rendszerszerű megközelítési módja innovatív megoldásokat eredményez 

a betegközpontú ellátás megszervezésében. Ebbe beletartozik a betegutak radikális 

újratervezése, hogy ezek megfeleljenek a beteg által az egészségügyi ellátás valamennyi 

szintje közt megtett útnak, az alapellátástól a magasan szakosodott ellátásig és vissza. Először 

is azonban ismét vissza kell térnünk a változó környezet természetének kérdésére.  

2000-ben a Nuffield Trust és a Royal Institute of British Architects támogatott egy 

vizsgálatot, amelyet a London South Bank University Egészségügyi Építészeti Kutató 

Egysége (MARU) végzett. Kutatási jelentésük, Building a 2020 vision: Future health care 

environments (A 2020. év víziójának felépítése: Az egészségügyi ellátás jövőbeli környezete, 

MARU, 2001) felvázolja a jövő egészségügyi létesítményeinek részletes tervezetét. Két 

célrendszert vesz figyelembe: az egészségügyit, amely a beteg tapasztalatainak javítására, az 

ellátáshoz való jobb hozzáférésre, a magánélet és az emberi méltóság nagyobb tiszteletére 

helyezi a hangsúlyt; valamint az épített környezettel kapcsolatos célrendszert, amely jobb 

középületekre, magasabb színvonalú tervezésre és fenntarthatóságra törekszik, beleértve 

olyan közlekedési terv kialakítását, amely megkönnyíti a helyszínre való eljutást a betegek, a 

látogatók és a személyzet számára. Tekintetbe véve, hogy az ellátás egy része kikerül a 

kórházakból, és az emberek lakóhelyeihez közelebbi egyéb környezetekbe helyeződik át, a 

MARU négyféle környezetet javasol a jövőbeli egészségügyi ellátás számára: az otthon, az 

alap- és szociális ellátás, a közösségi ellátás és a szakorvosi ellátás. Ezt a modellt 

megerősítette az Egyesült Királyság Egészségügyi Minisztériumának viszonylag új keletű 



Fehér Könyve, „Our Health, our care, our say” (DoH, 2006), amely azt javasolja, hogy a 

járóbeteg- és a diagnosztikai ellátás kerüljön át közösségi környezetbe. 

Ezeknek a változásoknak egyik hajtóereje a technológiai fejlődés. Ez többféle irányba tereli 

az ellátást. Egyes esetekben – mint amilyen például a rövid hatástartamú anesztézia, a 

minimál invazív sebészeti beavatkozás, valamint a képalkotás egyes formái, például az 

ultrahang – az ellátás „kivihető” a kórházból. Természetesen ezekre a szolgáltatásokra 

továbbra is szükség van a kórházon belül is a fekvőbetegek számára, betegségük 

összetettsége, elesettségük vagy bizonyos egyéb okok miatt. A kórházon belül a 

legkorszerűbb berendezések egy része azonban, mint amilyen például a pozitronemissziós 

tomográfia (PET) a centralizálás irányába hat, hiszen nagy betegpopulációra van szükség, 

hogy akár egyetlen berendezés alkalmazása indokolt legyen. Az ilyen típusú berendezést 

sokféle beteg veszi igénybe, akik számára biztosítani kell a könnyű hozzáférhetőséget (mind 

földrajzi értelemben, mind pedig időzítés szempontjából). Ugyanakkor azonban más 

felszerelések miniatürizálódnak, áruk gyakran csökken, és kevésbé szakképzett személyzet is 

működtetni képes őket. Megemlíthetünk például sokféle diagnosztikai készletet, amelyet a 

betegágy mellett végzett vizsgálatok során használnak, mely által fölöslegessé válik, hogy 

mintát küldjenek a szaklaboratóriumba. Ez lehetővé teszi, hogy az ellátás az egész 

közösségben, sőt az egyedi színhelyeken is jelen legyen. 

Egy másik hajtóerő a demográfiai változás, mely különösen kacsolódik a népesség 

elöregedéséhez. A népesség elöregedésének két jellemzője az akut epizódokból történő 

lassabb felgyógyulás és a többszörös krónikus megbetegedések egyre növekvő prevalenciája. 

Az első jellemző miatt rehabilitációra van szükség, a második pedig integrált, hosszú távú 

kezelést igényel, ideális esetben otthoni környezetben. Egyik ellátási csoport elhelyezése sem 

teljesen megoldott az akut ellátást végző kórházakban. Az akut kórházi terek egyre 

„forróbbak” lesznek, vagyis olyan szakorvosi ellátást nyújtó központokká válnak, amelyekben 

magas szintű akut intenzív és kritikus ellátást nyújtanak a tervezett egynapos és fekvőbeteg- 

sebészeti beavatkozásokhoz szükséges gyors diagnosztikai és kezelési beavatkozásokkal 

együtt. 

Mint korábban megállapítottuk, ezek a fejlemények arra utalnak, hogy át kell értékelnünk a 

kórházi munka szervezésének módját. Aligha van azonban egyetértés azzal kapcsolatban, 

hogy mi az optimális megközelítési mód, ahogy ezt az alább következő példák szemléltetik. A 

kórház munkáját minden esetben más és más módon osztották fel. Fontos azonban 

megjegyeznünk, hogy nincs még szigorú értékelés a különböző megközelítési módok 

erősségeire és gyengeségeire vonatkozóan. 

A munkaterhelés megosztásának hagyományos módszere a szakágak szerinti megosztás. 

Azonban még ebben is kialakultak új megoldások azoknak a kihívásoknak a 

megválaszolására, amelyeket a rendkívül nagy kórházak elterjedése okozott, hiszen ezekben a 

betegnek gyakran hosszú távolságokat kell megtennie magán a kórházon belül. Az Egyesült 

Királyságban, Ausztriában és Franciaországban néhány kórház átrendezte, „falvakká” 

szervezte létesítményeit orvos-szakmák – például sebészet, belgyógyászat, szülészet vagy 

időskorúak ellátása – szerint. Mindegyik „falunak” saját bejárata van, ellátva környező 

támogató szolgáltatásokkal. Például a sebészeti falu a fekvőbeteg- és egynapos műtők és a 

sebészeti ágyak együttese. Ezt a megoldást fejlesztették tovább a párizsi Georges Pompidou 

kórházban, ahol a szakorvosi szolgáltatásokat a kórház elkülönült részeiben szervezték meg, 

de ellátásuk integrált és automatikus szállítási rendszerrel működik, amely az alagsorban 



halad, és függőleges hozzáférési csatornákkal működik. Ez a rendszer szállít minden 

ellátmányt, beleértve az élelmezést is a decentralizált felhasználói helyekre.  

Másfajta szervezeti koncepciót képvisel a „gondozó központ” megközelítés. Míg a múltban a 

kórházszervezet különválasztotta a belgyógyászati és a sebészeti osztályokat, most az ellátás 

integráltságának fokozására irányuló lépések a szolgáltatásoknak a szervrendszerek vagy 

betegségfolyamatok körüli csoportosításhoz vezetnek. Az előbbire példa a kardiológiai és 

gasztroenterológiai központok kialakítása, míg az utóbbi leggyakoribb példái a daganatos 

megbetegedésekre összpontosulnak. Mind a skóciai új Edinburgh Royal Infirmary, mind 

pedig a norvégiai Trondheim új kórháza ezt a megközelítési módot választotta. A megfelelő 

diagnosztikai és kezelési ellátásokat az egyes ellátó centrumok szomszédságában helyezték el. 

Egy harmadik stratégia, amelyet egyre kiterjedtebben alkalmaznak az Egyesült Királyságban 

az, hogy a kórházi szervezetet tervezett, illetve sürgősségi betegutakra bontják, megteremtve 

az ellátás „forró” és „hideg” áramlatait. Néha a konzultáció, diagnózis és kezelés tervezett 

elemeit különböző helyszíneken végzik, rövid tartózkodási időre szánt ágyakkal vagy azok 

nélkül. E mögött az a megfontolás rejlik, hogy egy korlátozott kapacitású rendszerben a 

sürgős esetek számának megnövekedése komolyan hátráltathatja a tervszerű munkát.  

Egy másik megközelítési mód a kórház tevékenységi körének megváltozását és az 

egészségügyi rendszer más elemeihez való kapcsolódásának formáját helyezi a középpontba. 

Stockholmban az új Karolinska kórház a korábbi kórház helyén épült, de új szerepe csak a 

szakosított és a magasan szakosított ellátásra, illetve klinikai kutatások végzésére 

korlátozódik. Ötszáz ágyas lesz a kórház, és hozzá ötszáz ágyas betegszálloda; a szakorvosi 

ellátásokat hálózatszerűen a régióban levő többi kórházzal együtt látják el. Az alapterv 

tartalmazza a kapcsolatok megteremtését Stockholm városával, az iparral (elsősorban a 

bioiparral), egy új lakóövezettel és a reptérrel (a ritkán lakott vidéki területek ellátására). 

Hollandiában a „kórházmag”-koncepció (Holland Egészségügyi Ellátó Intézetek Tanácsa, 

2005) hálószerű szervezetben végzett ellátási folyamatot alkot, annak szigorú mérlegelésével, 

hogy mit kell az akut kórházban elvégezni, és mi az, ami másutt is végrehajtható (lásd 8. 

fejezet, Bjřrberg és Verweij). A kórházmagban az ellátás különösen akut és magas 

technológiájú szakaszait végzik. Minden olyan ellátást, amely nem tartozik ehhez a maghoz, a 

helyszínen kívül végeznek. Ezek között szerepelnek irodák a helyi irodatömbben, a patológiai 

és egyéb támogató szolgáltatások a létesítmények egy csoportját kiszolgáló nagyobb 

központokban. Az új kórháznak kisebb alapterületre van szüksége, ezért megépíthető egy 

belvárosi telken. A hálózatszerű szervezet a mag körül elhelyezkedő kisebb centrumokat öleli 

fel, mely a tervezhető járóbeteg-ellátást végzi a krónikus megbetegedések bizonyos mértékű 

kezelésével és gyógyításával együtt. Nyilvánvaló, hogy az ilyen fejlesztés felveti a döntő 

kérdést: „Hogyan illeszkedik a mai kórház a jövőben szükséges ellátási központok 

változásaihoz?” 

Terápiás környezet megteremtése 

Akkor tekinthetünk valamely környezetet terápiásnak (gyógyító értékűnek), ha közvetlen 

bizonyíték van arra, hogy a tervezési beavatkozás javítja a gyógyítási eredményeket. A 

terápiás környezetet alkotó jellemzőket úgy kell tekinteni, mint amelyek a helyszín 

kiválasztása, az oda vezető utak kialakítása, a tájba illesztés, az emberi lépték, a hőérzet 

komfortja, a friss levegő biztosítása, a természetes megvilágítás, a környezet 

szabályozhatósága, a magánélet és az emberi méltóság tiszteletben tartása, a fertőzésveszély 



csökkenése, az akusztikai minőség, a tárgyak és színezés megválasztása révén olyan 

létesítmények létrehozását teszik lehetővé, amelyek nélkülöznek minden fenyegető jelleget.  

A terápiás környezetre vonatkozó bizonyítékok zöme egyetlen beavatkozásra korlátozódik 

mindeddig, pedig az igazi kérdés az, milyen hatást vált ki a beavatkozások együttesen 

végrehajtott sorozata. Rendkívül nehéz az intuitív tervezési megközelítésről áttérni a 

nyilvánvaló bizonyítékokon alapuló megközelítésre. Ennek az az oka, hogy pontosan meg kell 

ismételni a gyógyítási eredményeket különböző betegcsoportokkal és helyi kultúrákkal 

összefüggésben. Szerepe van itt a személyi állomány által nyújtott ellátás 

következetességének is. Ez minden vizsgálatnak döntő összetevője, mert az adatok 

alátámasztják azt a nézetet, hogy a személyzet morálja magasabb szintre emelkedik, ha új, jól 

tervezett környezetbe kerül, különösen, ha a személyzetet is bevonták a tervezési folyamatba 

(CABE, 2004).  

Hosszú éveken keresztül az egészségügyi szektorban az épített környezet tervezésének 

legfőbb meghatározó tényezője a klinikai hatékonyság optimalizálása volt, például a betegek 

figyelemmel kísérése, az emberek és az áruk forgalma és mozgása. Napjaink kívánalmai 

szerint hozzá kell tennünk a tervezésnek ezekhez a mozgatórugóihoz azt a tapasztalatot is, 

amelyet a beteg az egészségügyi ellátásban megtett útja során szerez. 

Ez a tervezési megközelítés nem csak a betegek jól-létét támogatja kórházi tartózkodásuk 

idején, és esetleg meggyorsítja a felépülést (mint később kitérünk rá), hanem egyúttal javítja a 

személyi állomány jól-létét és motiváltságát is (ők sokkal hosszabb időt töltenek a 

létesítményben, mint bármely beteg). Ez előnyökkel járhat abban a tekintetben, hogy 

megkönnyíti a személyzet toborzását és megtartását, és előbb-utóbb növelheti a működési 

hatékonyságot, illetve növelheti a betegforgalmat (lásd 5. fejezet, Rechel, Buchan és McKee). 

A betegforgalom és a motivált személyzet a fenntartható egészségügyi ellátás 

alapkövetelményei, különösen azokban az országokban, amelyekben a betegek maguk 

választhatják meg az ellátót, az ellátó pedig az eredményeknek megfelelően kap 

finanszírozást. Az egészségügyi ellátás szakképzett tervezőinek egyezségre kell jutniuk a 

tekintetben, hogy hogyan lehet megvalósítani a klinikai hatékonyságot egy terápiás 

környezeten belül. 

Roger Ulrich klasszikus tanulmánya (1984) kimutatta, hogy a sebészeti beavatkozás után 

lábadozó betegek körében jobbak voltak a gyógyulási eredmények, ha olyan szobákban 

feküdtek, amelyek fákra néztek, nem pedig egy téglafalra. Kevesebb fájdalomcsillapítóra volt 

szükségük, kevesebbszer vették igénybe az ápolókat, és rövidebbé vált az ápolási idejük. Az 

Egyesült Királyságban végzett vizsgálat (Lawson és Phiri, 2000), amely régi és új 

környezeteket hasonlított össze két betegcsoport (pszichiátriai, illetve ortopédiai betegek) 

esetében, azt állapította meg, hogy mindkét betegcsoport az új vagy felújított egységekben 

kezelve ugyanazt a kezelést jelentősen magasabbra értékelte, mint a régi létesítményekben. 

Az új létesítményben kezelt betegek kevesebb fájdalomról számoltak be (fájdalomcsillapítók 

igénybevételével mérve), a pszichiátriai betegek pedig kevesebb verbális abúzust és fenyegető 

viselkedést tanúsítottak, és korábban lehetett őket elbocsátani. Mindkét csoport úgy érezte, 

hogy a környezet segítette őket a gyógyulásban, és hogy a színek alkalmazása és a dekoráció 

befolyásolta jól-létüket. A betegek szempontjából fontos kérdésnek számított a zaj, valamint a 

környezet szabályozásának lehetősége, különösen a szellőzés és a megvilágítás tekintetében. 

Ezek a gondolatok öltöttek testet a Platánfa-mozgalomban, amelyet az Egyesült Államokban 

dolgoztak ki, és amelyet több más országban is kipróbáltak. Ez az elgondolás kezdetben 



egyetlen beteg reakcióján alapult, aki arra törekedett, hogy perszonalizálja, humanizálja és 

demisztifikálja az egészségügyi ellátás tapasztalatát a jövőbeli betegek és családjuk számára. 

Az elgondolás lényege, hogy az ellátás legyen betegközpontú, a beteg szempontjait állítsa a 

középpontba, és tájékoztatás, valamint oktatás révén ruházza fel a betegeket és családjukat 

megfelelő tudással és készségekkel, melyek segítik őket abban, hogy jobban hozzá tudjanak 

járulni a gyógyuláshoz. A Platánfa-mozgalom olyan tervek kialakítását ösztönzi, amelyek 

otthonszerű, akadálymentes környezetet teremtenek, támogatják a beteg emberi méltóságát, és 

ösztönzik a család részvételét az ellátási folyamatban (Gearon, 2002). 

A Picker Intézet (1998) mind az Egyesült Államokban, mind pedig Európában viszi tovább 

ezeket az elgondolásokat, és a betegek tényleges tapasztalataira összpontosít. Az egyik 

vizsgálatban háromféle környezetben szerveztek fókuszcsoportokat: járóbeteg-, akut ellátás, 

tartós gondozás. Amikor a betegeket arra kérték, hogy írják le az épülettel kapcsolatos 

tapasztalataikat, a betegek a parkolást, a lifteket, a hozzáférhetőséget, valamint a mozgást 

akadályozó elemeket, például a bejárati küszöböket említették. Más vizsgálatok 

megállapították, hogy az első benyomások a legfontosabbak, ezután következik a helyes 

útvonal megtalálásának a képessége. A betegek olyan környezetet igényeltek, amely segíti a 

bizalom és a magánélet megőrzését, figyelembe veszi a testi fogyatékosságokat, és közel van 

a természethez és a külvilághoz. 

A külső térbe való kijutás értékét Cooper Marcus és Barnes (1995) vizsgálata tárta fel az 

Egyesült Államokban működő Egészségügyi Tervezési Központ számára. A betegek, a 

látogatók és a személyzet egyaránt úgy vélték, hogy hasznos számukra a külső térbe való 

kijutás lehetősége; mert ez kontrasztot ad a belső térhez képest, és a „kiszabadulás” érzését 

nyújtja. 

Depressziós betegek körében a kanadai Edmontonban végzett kísérleti fényterápia során 

Beauchemin és Hays (1998) megállapította, hogy az épület napos oldalán levő szobákban 

elhelyezett betegek átlagosan 15%-kal rövidebb időt töltöttek a kórházban, mint a nem napos 

oldalon levő szobák betegei. Hasonló vizsgálat történt 4 év leforgása alatt egy intenzív 

kardiológiai egységben, ahol négy ágy észak felé nézett, négy pedig dél felé. A hasonló 

diagnózissal közvetlenül felvett betegek összehasonlítása azt mutatta, hogy a napfényes 

szobákban a betegek átlagos ápolási ideje 2,3 nap volt, a sötét szobákban viszont 2,6 nap. 

Bizonyítékokon alapuló tervezéseket tekintettek át nemrégiben az Egyesült Államokban 

(Ulrich és Zimring, 2004), illetve az Egyesült Királyságban (Phiri, 2006). Ezek azt igazolták, 

hogy a környezeti szempontokat figyelembe vevő tervezés többféleképpen is javíthatja az 

eredményeket, ami kiterjed olyan eseményekre, mint a fertőzések, balesetek, orvosi hibák és 

erőszakos megnyilvánulások a betegek részéről. Azt találták például, hogy az egyágyas 

szobák alkalmazása segítette a fertőzések visszaszorítását, és csökkentette az orvosi 

tévedéseket (lásd 5. fejezet, Rechel, Buchan és McKee). 

Az egyágyas betegszobákat normaként fogadták el egyes európai országokban, elsősorban a 

magánélet védelmének alapján, másokban viszont (mint például az Egyesült Királyságban) 

egyre inkább klinikai megfontolások alapján (a fertőzések visszaszorítása érdekében),– de ezt 

még mindig projektenként egyenként kell indokolni. A „keskeny” tervezési koncepcióban az 

egyágyas szobákat gyakran tekintik úgy, mint amelyek terápiás környezet alapját teremthetik 

meg. 



A zajszintet a kórházakban az 1950-es évek óta tekintik lényeges kérdésnek. Kimutatták, 

hogy a zaj stresszt okoz, és befolyásolja a betegek alvásminőségét (Van den Berg, 2005). A 

kórházakban a zaj legnagyobb részét az emberek és a berendezések keltik. Ahol csak 

lehetséges, a zajforrásokat ki kell küszöbölni zajmentes megoldások alkalmazásával a 

hívórendszerek, csipogók és telefonok esetén. A zaj terjedését akusztikus környezet 

kialakításával lehet akadályozni, különösen akkor, ha területekre összpontosulnak. Ez 

azonban jól szemlélteti a kórházi létesítmények tervezésének egyik legfontosabb feladatát, a 

kompromisszumok szükségességét. A folyosókon és akusztikai mennyezeteken alkalmazott 

textilborítás elnyeli a hangot, de nehezen tisztítható, és ily módon problémákat okoz a 

fertőzések visszaszorításával kapcsolatban. Az egyágyas szobák csökkenthetik a hang 

átjutását, de csak akkor, ha az ajtókat csukva tartják. 

Annak biztosítása, hogy a betegeket ne érje ártalom, amíg a kórházi környezetben 

tartózkodnak, a terápiás környezet egyik fő jellemzője. Csakhogy még napjainkban is sok 

beteget ér ártalom a kórházi bennfekvés során, például kórházban szerzett fertőzés 

következtében. Lehetséges oly módon tervezni a kórházakat, hogy minimálissá váljon ez a 

kockázat. A fertőzések öt fő úton terjednek: közvetlen érintkezéssel, cseppfertőzéssel (pl. 

köhögéssel és tüsszentéssel), levegő útján (pl. a szellőzési rendszerek révén), közös járművön 

történő szállítással (pl. amikor a tárgyat nem fertőtlenítik két használat közt), illetve köztes 

gazda hordozta fertőzés útján. 

Megfelelő tervezéssel csökkenteni lehet minden ilyen úttal kapcsolatos kockázatot. Ideális 

esetben holisztikus megközelítési módra lenne szükség, beleértve az összes folyamat 

tervezését, működtetését és karbantartását, folyamatos megbeszélést folytatva a fertőzések 

leküzdésén dolgozó munkacsoporttal. A fertőzések visszaszorítására irányuló megoldások 

tervezésében a fertőzési útvonalak megismerése és a kiküszöbölésükre tett kísérlet a fő 

kérdés, figyelembe véve a működési és karbantartási folyamatokat.  

A tervezés bizonyos vonásai olyan megoldásokat tehetnek lehetővé, amelyek más módon nem 

lehetnének megvalósíthatók. Így például a fertőtlenítés egyik megközelítési módja az 

elgőzölögtetett hidrogén-peroxid alkalmazása. A hidrogén-peroxid elgőzölögtetése a beteg 

szobájában levő készülék alkalmazásával történik. A gőzt megfelelő koncentrációban tartják a 

betegszobában egy meghatározott időszakra. Az egyágyas szobáknak az a jelentőségük ebből 

a szempontból, hogy elég kicsik ahhoz, hogy a gőzkezelési idő elfogadható legyen. A 

nagyobb, többágyas helyiségek esetében a gőzkezelési idő növekszik, ami kedvezőtlenül hat a 

létesítmény működési hatékonyságára. 

Válaszadás a jövőbeli változásra 

Minden új kórház tervezetének elegendő rugalmasságot kell tartalmaznia ahhoz, hogy képes 

legyen alkalmazkodni a klinikai ellátás sokféle változásához, amelyek az új kórház 

élettartama alatt valószínűleg bekövetkeznek. Két jelentős modellt lehet itt figyelembe venni. 

Az egyik a keskeny beépítés (narrow plan), a másik pedig a széles beépítés (deeper plan floor-

plate) (12.2 ábra). A fenntarthatóság szempontjából ez a rugalmasság alapvető, ha kezelni 

kívánjuk az egészségügyi ellátás változó szükségleteit, és csökkenteni az utólagos építkezések 

mennyiségét. Akármelyik modell valósul is meg, az épület szerkezeti kereteinek 

alkalmasaknak kell lenniük a belső térmegosztás változásainak befogadására, noha ez a széles 

beépítés esetén sokkal nagyobb mértékű. A műszaki ellátó rendszereknek pedig 

hozzáférhetőknek kell lenniük elégséges (sőt, kezdetben fölösleges) teret adva a klinikai 

szükségletek változásához és az új technikai berendezésekhez történő alkalmazkodásra, oly 



módon, hogy ez mindenkor minimális költséggel és a működés legkisebb megzavarásával 

járjon. 

12.2 ábra: Széles és keskeny beépítésű megoldások a rugalmas tervezéshez 

 
Forrás: Arup Healthcare Design Group, személyes közlés, 2008 

A változó szükségletek változásokat idézhetnek elő az ágyszámban, mely lehet növekedés 

vagy csökkenés. Ha szükséges az ágyszám csökkentése, a kihasználatlanná vált alapterület 

nem okozhat problémát. A tervezési megoldásoknak lehetővé kell tenniük az ágyszám 

csökkenését, de azt is, hogy az ily módon felszabadult alapterületet más jövedelemszerző 

tevékenységre használják fel. Ez különösen fontos, amikor az Egyesült Királyságban és 

másutt elterjedt PFI-beszerzési modellt vizsgáljuk, amelyben az ügyfeleknek fizetniük kell a 

létesítményért, függetlenül attól, hogy hatékonyan használják-e ki, vagy sem (lásd 7. fejezet, 

Dewulf és Wright). 

Ez a keskeny beépítésű megoldás felé vezet bennünket, ami térbeli rugalmasságot biztosít, és 

csökkenti az építési munkálatok zavaró hatásait (mint például a zajt, a port, a rezgéseket, 

valamint a hozzáférhetőséggel, vészkijáratokkal, biztonsággal kapcsolatos problémákat). Ez 

kívánatos ugyan, de lehetséges, hogy nem mindig valósítható meg, különösen akkor, ha a 

létesítmény térben korlátozott helyszínen épült. Különleges mértékű rugalmasságot kínál 

paradox módon a pavilonszerű elrendezéshez való visszatérés, amelyet 150 évvel ezelőtt 

vezettek be, és amelyben egy vagy több pavilon átalakítható, hogy lehetőség nyíljon a 

funkcióváltásra. A széles beépítésű modellek esetében a belső elrendezés bármely változtatása 

az alaptevékenység jelentős megzavarásával jár, és ronthatja az épület többi részének a 

biztonságát az átépítési időszak folyamán. Ennek oka, hogy a széles beépítésű modellben a 

részlegek egymáshoz kapcsoltsága sokkal szorosabb. Ezt a jellegzetességet az első tervezés és 

kivitelezés időszakában hatékonyabbnak tekintik ugyan, de akadályozza a további folyamatos 

változást. Ezenfelül vannak annak is jelei, hogy a széles beépítésű megoldások több energiát 

használnak fel. 

Régóta felismerték, hogy a kórházi tervekbe be kell építeni a rugalmasságot, noha ezt inkább 

ritkán semmint gyakrabban sikerült megvalósítani. A nyílt rendszer koncepciójának egy korai 

példája volt az 1955. évi Studies in the function and design of Hospitals jelentés 

(Tanulmányok a kórházak működéséről és tervezéséről, Nuffield Provincial Hospitals Trust, 

1955). A John Weeks és Richard Llewellyn Davies által irányított vizsgálatok az egyes 



kórházak nagyságát és növekedését, illetve a változások hatásait vizsgálták. John Weeks 

„Kapucnis kabát” elméletei, amelyek a London északnyugati részében levő Northwich Park 

kórház építése során alakultak ki, vezették be azt az elgondolást, hogy az osztályok közötti 

közlekedés az emberek esetében kórházi „utcákon”, a csővezetékek és egyéb szolgáltatások 

esetében pedig csatornákban történjen. Minden osztályt viszonylag független építményként 

alakítottak ki egy bejárattal, mely a belső utcáról nyílt, és egy „szabad véggel” a későbbi 

bővítések számára. A felszálló vezetékek bősége lehetővé tette az utólagos rácsatlakozásokat, 

a rácsos alaprajz pedig azt, hogy a tereket sokféle különböző tevékenységre használják fel. 

Egész sor kísérleti projekt tapasztalatai szolgáltak alapul egy teljes kórházi helyszín 

megépítéséhez ezeknek az elveknek az alapján Greenwichben, London délkeleti részén, 

amelynek első szakasza 1969-ben készült el. A jövőbeli változások megkönnyítésének fő 

eleme a nagy fesztávú (nagy nyitott felületeket áthidaló) struktúrák alkalmazása volt, amelyek 

gázbeton-tömböket vagy oszlopokat támasztottak alá. A belső térmegosztások nem szerkezeti 

jellegűek voltak, és épült egy közbenső szint a környezeti szolgáltatások számára, amely 

lehetővé tette a helyiségek elrendezésének és az ellátásnak a rugalmasságát. Három 

elgondolás fejlődött ki ebből a munkából: 

 nagy fesztávolságú struktúrák (amelyekkel a térmegosztó elemek függetleníthetők a 

struktúrától); 

 fizikai kommunikációs rendszerek (elválasztják az utcát a tevékenységtől); és 

 műszaki installációk (új csatlakozások és lehetőség a kivezetések csatlakoztatására). 

Ugyanezek az elvek voltak a Nucleus Hospital program kiindulópontjai az Egyesült 

Királyságban. Ezeket a kórházakat úgy tervezték meg, hogy lehetővé váljon különböző 

funkciók elvégzése standard egységekben, amelyek utcarendszerrel összekapcsolt 

alapmintázatnak megfelelően épültek, és amelyek tartalmazták a műszaki ellátási rendszereket 

is. Három stratégiát dolgoztak ki a jövőbeli változáshoz történő alkalmazkodáshoz: 

szabványos építési egységek alkalmazása ugyanannak a mintázatnak az alapján, amely képes 

különböző létesítményeket befogadására; a tér tervezett „kihasználatlansága”, vagyis 

„kemény” (műszaki berendezésekkel erősen beépített) és „puha” terek (például 

adminisztráció) alkalmazása ugyanabban, vagy a szomszédos egységben, hogy legyen hely a 

bővítésre; végül pedig az újabb egységek hozzáadásával történő bővítés. Az Egyesült 

Királyságban 80 ilyen Nucleus Hospital épült. Az esettanulmányok azt mutatták, hogy a 

legtöbb Trösztnek – alapterveik és ingatlan-stratégiájuk részeként (Montgomery, 2007) – 

szándékában áll megtartani és továbbfejleszteni Nucleus-épületeit. 

Egy hasonló, de kisebb léptékű koncepció az „univerzális betegellátó helyiség” vagy a beteg 

állapotának súlyosságához igazodás koncepciója az Egyesült Államokból (Spear, 1997). Az 

ilyen létesítmény bármely ellátási szint végzésére alkalmassá tehető, az intenzívtől az akut 

ellátásig (lásd 5. fejezet). 

Ezekhez az elgondolásokhoz szükségképpen hozzátartozik, hogy a kórház valamennyi 

elemébe nagyfokú rugalmasságot szükséges beépíteni. Célszerű négy tértípust 

megkülönböztetni az egészségügyi ellátó létesítményeken belül: magas technológiájú 

diagnosztika és beavatkozás (műtők és képalkotó berendezéseket befogadó terek); 

betegápolás (kórtermek); közösségi és szociális terek; valamint kiszolgáló/üzemi terek 

(például a sterilizáló egységek). Az új technológiáknak nagy valószínűséggel a diagnosztikai 

és beavatkozási célra használt terekre lesz a legerősebb hatásuk. A betegápolási tereknél talán 

több helyre lesz szükség az ágyak körül a berendezések számára és a vezetékekhez való 



csatlakozásra, de ahogy a berendezések mérete csökken, ez valószínűleg kevesebb problémát 

fog okozni. Ha pedig az üzemi teret nagy fesztávú áthidalásokkal tervezték, és az 

épületszerkezettől független elemekkel osztották részekre, könnyen átalakíthatók az új 

folyamatoknak megfelelően. 

Franciaországban például a magas technikai színvonalú kezelési és diagnosztikai területeket 

rendszerint együttesen helyezik el az ún. „műszaki platformon” (plateau technique), a többi 

funkciót pedig e köré a mag köré szervezik. A mag megépíthető oly módon, hogy az 

elősegítse a jövőbeli változásokat. 

Svájcban, a berni Zentrum für Intensivbehandlung, Notfall und Operation intézetben (INO, 

Intenzív Ellátó, Sürgősségi és Sebészeti Centrum) a „nyílt épület” koncepcióját dolgozták ki 

(Kendall, 2004). Ez az elgondolás különválasztja a különböző várható élettartamú 

összetevőket elsődleges, másodlagos és harmadlagos rendszerekre 50-100 év, 15-50 év, 

illetve 5-15 év várható élettartammal. Az elsődleges rendszerek a tartószerkezetek, az épület 

külső falai és a terület egyedi külső kialakítása. A másodlagos rendszerhez tartoznak a belső 

falak, mennyezetek, padlózatok, beépített szerelvények és a belső logisztika az összetevők 

összehangolásának és szétválasztásának meghatározásával, ami lehetővé teszi egyes 

összetevők pótlását. A harmadlagos rendszer változtatható a legkönnyebben, ideértve az 

eszközöket, az építészetileg jelentős berendezéseket és bútorzatot. 

Az Egyesült Királyságban a tipikus PFI akut kórházakban körülbelül 4000 helyiség van, 

amelyekből csak 10%-ot tekintenek „speciálisnak” az „építészetileg jelentős berendezés” 

integrációja szempontjából, míg 85%-uk általános használatú helyiség, amelyekből legfeljebb 

15 ismétlődő típus van (Buckle, 2006). A helyiségméretek számának csökkentésével 

könnyebbé tehető a helységek felcserélhetősége a jövőben, és változatosabb felhasználásra 

nyílik lehetőség. Az alapvető egészségügyi ellátó tevékenységek három kategóriába 

sorolhatók: „beszélgetés”, „beszélgetés és vizsgálat”, valamint „kezelés”. A leginkább 

szakosodott területek kivételével ezekhez mindössze három alapvető helyiségméretre van 

szükség. Az egyes kategóriákon belül a helyiségek három különböző időskála mentén 

alakíthatók a bennük végzett tevékenység változásának megfelelően. Először is, eléggé 

rugalmasak lehetnek ahhoz, hogy lehetővé tegyenek különböző használati módokat egy hét 

lefolyása alatt, például, hogy különböző szakmák használják az ilyen helyiségeket. 

Másodszor, hosszabb időszakra nézve a bútorzat és a felszerelés módosulhat, például egy 

nőgyógyászati vizsgálóhelyiség szemészeti helyiséggé válhat). Harmadszor, az évek során új 

válaszfalakkal és műszaki szolgáltatási megoldásokkal átalakíthatók, amivel teljes körűen 

megváltoztatható a tevékenység.  

A rugalmasság előmozdításának egy további dimenziója összetett térbeli és műszaki terek 

(például fürdőszobák) gyári körülmények között, külső helyszínen való előállítása. Ez 

azonban csak akkor hasznos, ha a helyszínen is rendelkezésre állnak berendezések az ilyen 

egységek kiemelésére és áthelyezésére. 

Az élettartam-költség számítása 

A szervezeti és tervezési alternatívák között szigorú gazdasági kritériumok alapján kell 

választani. A fenntarthatósági szempont azt követeli, hogy a választás az életciklus-költség 

modelljén alapuljon. Az elveket már részletesen leírtuk a 8. fejezetben, úgyhogy az 

alábbiakban csak néhány példát ismertetünk az alkalmazás módszerére. Hasznos lehet 

azonban röviden összefoglalni a kérdést. Az induló beruházási költségeket és az üzemeltetési 



költségeket hagyományosan egymástól elkülönült költségvetésben számolják el, és az 

építkezés beruházási költsége a tervezési döntés fő kritériuma. Fokozatosan felismerték 

azonban, hogy az épületek egész élettartama folyamán felmerülő üzemelési és karbantartási 

költségek nettó értéken számítva sokkal nagyobbak, mint az induló beruházási költség (Kishk 

és mtsai, 2003). A kórház üzemköltsége két-háromévenként rendszerint eléri a beruházási 

költséget (BSRIA, 2008). Az életciklus-költség számítás a megépítés induló költsége mellett 

figyelembe veszi az épület teljes élettartama alatt felmerülő költségeket is (ideértve az 

energiát, a berendezések karbantartását vagy pótlását, a személyzet kiképzését), végül pedig 

az épület élettartama végén az eltávolítás költségét. Az életciklus-költségeket ezután szembe 

lehet állítani a hozamokkal, hogy felmérjük, mekkora „értéket kaptunk a pénzért”, oly módon, 

hogy „az élettartam-költségnek és a minőségi (célszerűségi) követelmények teljesítésének 

optimális kombinációja legyen a végeredmény” (Government of Scotland, 2008).  

A 12.3 ábra három különböző alaprajzot szemléltet, amelyek ugyanazokat a klinikai 

részlegeket tartalmazzák. Az élettartam-költségmodell lehetővé teszi, hogy összevessük a 

keskeny beépítésű tervet (1. alternatíva), egy közbenső tervet (2. alternatíva) és a széles 

beépítésű tervet (3. alternatíva). A tervezési változatok az életciklus-költségek alapján 

értékelhetők, és ezzel az optimális megoldást szilárd pénzügyi alapokra lehet helyezni. Ennek 

a megközelítési módnak az alapelemei a különböző építési megoldások összehasonlítását 

tartalmazzák, kiindulva az indulóköltség-modellből (a kivitelezés egyszeri költsége)). Ezt 

követi a megoldások értékelése az élettartam-költségmodell segítségével (az épület költsége 

annak teljes élettartamában, amit tipikusan 60 évben állapítanak meg). Az építési hatékonyság 

két történelmi mutatószámát használják rendszerint az indulóköltség-modell indoklására. A 

nettó-bruttó arány a „hasznosítható”„ részlegek, illetve a „nem-hasznosítható” 

kommunikációs és műszaki rendszer alapterületének az összehasonlítása. Eredetileg ugyan a 

magánszektor üzleti célú létesítményeire nézve dolgozták ki ezt mutatót, most azonban már 

szinte valamennyi építési ágazatban alkalmazzák. A másik ilyen mutatószám a falfelület és a 

padlóterület aránya. Azt tekintik hatékonyabb térkihasználásnak, ha nagyobb a padlóterület 

adott falmennyiség mellett. A maximális hatékonyság a gépi szellőztető rendszerek 

bevezetésén múlik, és csökkenti az épületben levők és a külső környezet közötti kapcsolati 

lehetőségeket. 

Az élettartam-költségmodell ezenkívül tartalmazza az épület üzemköltségeinek értékelését, 

ideértve a takarítást, a karbantartást, az energiát, a növények cseréjét és – ha lehetséges – a 

CO2-költséget. Ideális esetben tartalmaznia kellene becslést az egészségügyi ellátás 

végzésének költségeire is. Ha a költséget kiszámították a működés első évére, az összeg 

alakulását előrevetítik a jövőre nézve, és minden szükséges költségnövekedést éves alapon 

kiszámolnak, hogy biztosan meg lehessen állapítani a valószínű üzemelési költségeket az 

épület egész élettartamára vonatkozóan. Ennek a számításnak a befejezéseképpen az épület 

egész élettartama folyamán elért pénzügyi eredményeket egybevetik az egyes építési 

elrendezések beruházási költségével, és ezután minden szükséges információ birtokában lehet 

a döntést meghozni. 

12.3 ábra: A teljes élettartamra kiterjedő költségszámítás egyszerű példája: Inflálódó 

költségek alkalmazása 10 éves halmozott időszakra 

1. alternatíva - keskeny beépítés 

 beruházási költség 

 üzemköltség a 10. évben 

 halmozott üzemköltség 10 év után 



 

2. alternatíva- közepes beépítési szélesség 
beruházási költség 
üzemköltség a 10. évben 
halmozott üzemköltség 10 év után 

 

3. alternatíva – széles beépítés 

 beruházási költség 

 üzemköltség a 10. évben 

 halmozott üzemköltség 10 év után 
Forrás: Arup Healthcare Design Group, személyes közlés, 2008 

A 12.3 ábra példája ugyanolyan kórházi osztályoknak helyet adó három elrendezést mutat be. 

A széles beépítésű alternatíva, a keskeny beépítésű alternatívához képest 3,3 millió fonttal 

(4,1 millió euró) kevesebb költséggel jár, és így az induló költségek szempontjából 

gazdaságosabb. A 10 éves működés után azonban az egész élettartamra kiterjedő 

költségmodell alkalmazásával a keskeny terv esetében, a széles beépítésű tervhez képest 2,9 

millió font (3,6 millió euró) megtakarítást lehet elérni a halmozott éves költségek 

tekintetében. Ez a megtakarítás az épület teljes élettartamára vonatkoztatott összegezés 

esetében kumulatív módon növekszik, és még mindig nem veszi figyelembe a keskeny 

megoldás nagyobb rugalmasságát a jövőbeli átépítés szempontjából, sem pedig a betegeknek 

és a személyzetnek jutó előnyöket, amelyek a külső környezettel való erőteljesebb 

kapcsolatból erednek. Feltételezi azonban, hogy a keskeny beépítésű tervben a természetes 

szellőzés a túlnyomó, a nagymélységű épületet viszont elsősorban gépi úton kell hűteni. A 

modell évenként 3%-os növekedést tételez fel az energiaköltségekre, az üzemeltetésre, a 

karbantartásra, az éves CO2-kibocsátásra vonatkozóan. Az éves 3%-os növekedés az 

energiaköltség tekintetében optimista, figyelembe véve az energia árának 2007 és 2008 

közötti gyors emelkedését. 

Az életciklus-számbavételnek egy másik példája a szennyezett textíliák és a hulladék 

kezelését végző rendszer kiválasztása egy akut ellátást nyújtó létesítményben. Az ilyen 

rendszer kiválasztása beruházási többletköltséget okoz, továbbá befolyásolja a belső tér 

tervezését és a vezetékek elrendezését. Számos előnyt kell azonban figyelembe venni. Először 

is ily módon azonnal eltávolíthatók a potenciális fertőzésforrások az ápolási területről, aminek 

az a további előnye, hogy nem kell a szennyezett anyagokat más-más kórházi osztályokon 

keresztülvinni szállítókocsikon, ezzel is csökkentve a fertőzés terjesztésének lehetőségét. 

Csökken az a kár, amelyet a szállítókocsik a belső falakban és ajtókban okoznak, és kevesebb 

anyagmozgatóra van szükség az automatizált rendszer működtetéséhez. A személyzeti 

létszámban, a létesítmény-menedzselési üzemelési költségben és a fertőzések kockázatának 

csökkenésében rejlenek a megtakarítások. Mindezek az előnyök csak akkor valósíthatók meg, 

ha a problémát a teljes életciklus figyelembe vételével vizsgáljuk. 

A CO2-kibocsátás 

Az energia felhasználása bármely ágazatban nagy jelentőségű a szénhidrogén-készlet 

kimerülése, az energiaköltség növekedése, a tüzelőanyag-ellátás biztonsága és a globális 

felmelegedés formájában a környezetre gyakorolt hatás szempontjából. Különösen ez az 

utóbbi terelte erőteljesen a figyelmet a szénforrások igénybevételének csökkentésére. Az 

egészségügyi ágazat, amely történelmileg az energia egyik jelentős felhasználója, érthető 



módon egyre erősebb nyomás alá kerül, hogy csökkentse energia felhasználását és ezzel CO2-

kibocsátását. 

Amikor az alacsony CO2-kibocsátás stratégiáját felvállaljuk, fontos, hogy olyan ellenőrizhető 

megközelítési módot válasszunk, amely megkönnyíti a helyes döntések meghozatalát a 

folyamatok megfelelő szakaszaiban (12.4 ábra). 

12.4 ábra: Auditálási útvonal, amely az alacsony CO2-kibocsátású épületek 

megvalósításának kulcstevékenységeit mutatja 

Épületforma és tájolás   

Passzív szellőztetési stratégia   

A megvilágítás szabályozása   

A légveszteség csökkentése   

Exponált tömeg (Exposed mass)  egységnyi  

Üvegezési előírások  kiadással 

Az árnyékolás javítása  megtakarítható 

A hőszigetelés javítása  CO2, kg 

Biomassza-kazánok   

Napenergiát hasznosító vízmelegítők   

Altalaj-hőszivattyúk   

Szélturbinák   

Kis méretű vízi erőművek CO2-semleges  

Üzemanyagcellák épület 

 

 

Forrás: Arup Healthcare Design Group, személyes közlés, 2008 

A magasabb hőszigetelési normák, hővisszanyerési technikák, megvilágítás-szabályozás, 

természetes szellőzés stb. alkalmazása csak néhány a figyelembe veendő kérdések közül. 

Különösen érdekes a vegyes üzemmódú rendszerek alkalmazása, ahol az éghajlat miatt nem 

lehet egész évben természetes szellőzést alkalmazni. Ebben a helyzetben könnyű, de minden 

képzelőerőt nélkülöző megoldás a mechanikus hűtés alkalmazása és az épület szigetelése, 

vagyis az, hogy nem építenek nyitható ablakokat. Az ilyen döntés, ha a tervezés legelső 

fázisaiban hozzák meg, eleve kizárja a természetes szellőzésből származó előnyök 

kihasználását a jövőben bármikor is. Sokkal helyesebb, ha felismerjük, hogy minden éghajlat 

lehetővé tesz bizonyos mértékű természetes szellőztetést, így a tervezést ennek szem előtt 

tartásával végezzük. Számos országban a tervezési normák eleve kizárják, hogy nyitható 

ablakok részét képezzék a tervezési megoldásoknak. Ezeknek az országoknak felül kell 

vizsgálniuk építési szabályzataikat, hogy maximálissá tegyék az egészségügyi ellátó 

létesítmények számára az alacsony CO2-kibocsátás feladatainak megoldását. 

Mint a 12.4 ábráról leolvasható, ha a szellőztetés kérdését tárgyaljuk, szükséges, hogy a 

megújuló energiaforrásokra, vagyis az energiatermelés céljából kidolgozott technológiákra 

összpontosítsuk figyelmünket, hiszen ezek a technológiák nem igényelnek üzemanyagokat, 

amelyek magas CO2-kibocsátási szintet eredményeznek. Az is lehetséges, hogy ezeket az 

alternatív energiaforrásokat valamely későbbi szakaszban építik be, ha nem voltak az induló 

beruházás részei. 



Amikor az egészségügyi létesítmények energia- és CO2 kibocsátását vizsgáljuk, különös 

jelentősége van a létesítmény által betöltött szerep értékelésének. Az akut kórházi 

környezetben felhasznált energia nagy részére nem a hőérzet szempontjából kényelmes 

környezet megteremtése miatt, hanem a klinikai és biztonsági követelmények érdekében van 

szükség . Miközben figyelembe kell venni minden energia- és CO2-kibocsátási jogszabályt, az 

is fontos, hogy az adott földrajzi régióban a létesítményre vonatkozó technikai útmutatást 

teljes mértékben megismerjük, és a műszaki normákat betartsuk. 

A fenntarthatóságot szem előtt tartó megközelítési mód megvalósítása 
tervezési modellel 

Nyilvánvaló, milyen előnyökkel jár a fenntarthatóság szempontjának érvényesítése a nagy 

egészségügyi létesítmények tervezési folyamatában: a döntések a létesítmény hosszú távú 

előnyeit szolgálják, maga a létesítmény pedig igazolja az adott tevékenységi ág folyamatos 

eredményességét. Továbbá, ha a fenntarthatósági modellt alkalmazzuk, a döntéshozatali 

folyamatban rendszerint érdekelt csoportok tágabb körre kiterjedőnek látják a folyamatot, 

továbbá lesz auditálható útvonal, és a döntések logikusabbak és konzisztensebbek lesznek. 

A 12.5 ábrán bemutatott modell azt a megközelítési módot szemlélteti, amelyet a tervezési 

folyamat során a döntéshozatalnál alkalmaznak. Az alternatívák vizsgálata négy csoportba 

sorolt kritériumok alapján történik, amelyek a környezeti és a természeti erőforrásokat, illetve 

a gazdasági és társadalmi tényezőket képviselik, amelyeket egy-egy negyedkörbe rendezve 

ábrázoltunk. Az alternatívákat előzetesen meghatározott kérdések feltevésével lehet értékelni, 

mellyel a pályázati kiírás tesztelhető, , és – a problémaköröknek az ügyféllel és a tervező 

munkacsoporttal történő feldolgozása útján – megoldásokat alakíthatók ki, hasonlíthatók 

össze és állíthatók szembe egymással. 

12.5. ábra: Az Arup fenntarthatósági szempontú projektértékelési rutinja 

 

A fenntartható létesítmények létrehozása mellett szóló gazdasági érvek 

Aligha tűnik kétségesnek, hogy ha egy projektet a fenntarthatósági modell szempontjainak 

figyelembevételével fejlesztenek, akkor az induló beruházási költség növekszik. Ezeket a 

pótlólagos költségeket azonban a létesítmény élettartama során jelentkező előnyök 

ellensúlyozhatják. A fenntartható tervezés megvalósítása általában 6-12%-kal növeli az összes 



költséget (BRE Trust and Sweett, 2005), a létesítmény méretétől, az induló költségvetés 

realitásától, az ügyfelek elvárásaitól, a helyszín adta korlátoktól, a folyamatot végző 

munkacsapat elkötelezettségétől és találékonyságától, a beszerzésnek az egész életciklusra 

vonatkozó költség-megközelítést támogató képességétől függően. Ami a modellezés alapján 

nyilvánvaló, az az, hogy a tervezés és az értékelés holisztikus megközelítését alkalmazva a 

megoldások kölcsönösen támogatni fogják egymást a fenntarthatóság számos vonatkozása 

tekintetében. Az egész ezáltal nagyobbá válik, mint a részek összege, az idők folyamán 

keletkező megtakarításokkal mérve, továbbá a nehezebben megragadható klinikai, CO2-

kibocsátási, személyzeti és társadalmi előnyökkel mérve. 

Következtetések 

Az egészségügyi ellátó létesítmények tervezésének fenntarthatósági szemlélete fontos a 

létesítmény egész élettartamára számított üzleti eredményesség maximalizálása 

szempontjából. Fenntartható tervezési megoldás kidolgozásához egy sor tényezőt kell 

figyelembe venni. Noha kezdetben ezeket könnyen lehet egyenként értékelni, végső soron az 

értékelésnek az együttesükre kell kiterjedni. 

A különböző környezetekben végzett ellátási folyamatok megértése ebben az esetben 

megmutatja az épület legmegfelelőbb alakját, és a környezeti technológia szintjét. A cél olyan 

fenntartható létesítmény létrehozása, amely képes alkalmazkodni a változó körülményekhez, 

és amely gyógyító vagy terápiás környezetet nyújt, a döntéseknek  pedig a létesítmény teljes 

élettartama során felmerülő, és nem pusztán az építési szakaszban mutatkozó költségek 

ismeretén kell alapulnia. Ez mindenképpen komoly feladat, hiszen a jövő alapjában véve 

megjósolhatatlan. A feladatot tovább nehezíti a megfelelő, kutatásra támaszkodó 

ismeretanyag szűkössége. Az első lépés a holisztikus megközelítési mód kialakítása a tervezés 

számára, amely figyelembe veszi az összes szerepet játszó tényezőt. 
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13. fejezet 

Következtetések és a siker döntő tényezői 

Bernd Rechel, Stephen Wright, Nigel Edwards, Barrie Dowdeswell, Martin McKee 

Hogyan javíthatjuk a beruházás eredményességét? 

Ez a záró fejezet azoknak a döntő tényezőknek a meghatározására törekszik, amelyek növelik 

annak az esélyét, hogy a beruházási projektek sikeresek legyenek, és a megfelelő 

eredményeket érjék el. Az egészségügyi rendszer fő feladatainak egyike az egészségügyi 

szükségleteknek szolgáltatásokra történő lefordítása, továbbá ezeknek a szolgáltatásoknak, 

illetve ellátásoknak a megfelelő létesítményekbe való átültetése. Ez azonban nem könnyű. A 

beruházások összetett és állandóan változó körülmények között mennek végbe. A gyors 

ütemű változás azt jelenti, hogy az egészségügyi létesítményeknek képeseknek kell lenniük 

arra, hogy gyorsan reagáljanak a változó elvárásokra, szükségletekre, valamint a technikai 

újítások és az új ellátási modellek nyújtotta lehetőségek kiaknázására. A gyakorlatban– noha 

az ellátás, illetve a beruházási tervek és kezdeményezések egy időben létezhetnek egymás 

mellett – a rendelkezésre álló beruházási támogatás elkerülhetetlenül elmarad az ellátás 

fejlesztésére irányuló kezdeményezések mögött, és gyakran ez diktálja azt az ütemet, 

amelyben a szolgáltatások változása végbemehet. Ez még inkább kiemeli annak 

szükségességét, hogy újragondoljuk a beruházási stratégiákat. További probléma az 

útfüggőség kérdése; a beruházásoknak csak bizonyos része alkalmas a gyors változásra, 

másokat viszont a történelmi múlt korlátoz, és ilyenkor csak evolúciós változás lehetséges.  

Bár ez a fejezet arra törekszik, hogy meghatározzon számos olyan tényezőt, amelyek révén 

javítani lehet a beruházások eredményességét, fontos, hogy felismerjük, mennyire különböző 

összefüggésrendszerekbe ágyazódnak az európai kórházak. Az egyes nemzetek egészségügyi 

rendszerei nagymértékben különböznek egymástól a finanszírozás, a szervezet és az irányítás 

szempontjából, mely sokféleség eltérő történelmi, kulturális és politikai útvonalakat tükröz. A 

kórházi rendszerek különböző szintű erőforrásokkal rendelkeznek, és különbözők az 

intézményes és kulturális hagyományaik is. A szakmai kompetenciák fejlesztésébe fektetett 

beruházások szintje is nagymértékben különbözik, amelyek olyan megoldásokhoz 

vezethetnek, amik nem felelnek meg a szakmai szabályoknak, így az elvárásoknak sem. 

Továbbá – noha bizonyos általános irányzatok nyilvánvalóak – minden országnak sajátos 

lehetőségei vannak, és sajátos korlátokkal kell megküzdenie. Amikor beruházással összefüggő 

döntéseket hoznak, szem előtt kell tartani azt a konkrét összefüggésrendszert, amelyben a 

beruházás végbe megy, hogy meghatározhassuk a legnagyobb hatást gyakorló 

sikertényezőket. 

A szakpolitika eszközeinek optimális kihasználása 

A szakpolitikai döntéshozók számára a beruházások eredményességének javítására nyitva álló 

tér a kórházak tulajdoni, finanszírozási és szabályozási mechanizmusainak a függvénye. A 

következő fő szakpolitikai eszközöket lehet meghatározni: 

 tervezés; 

 szabályozás; 

 tőkefinanszírozás; 



 tőkemenedzselés; 

 szolgáltatás-finanszírozás; 

 az ellátás (újjá)alakítása.  

A tervezés 

Úgy tűnik, a legtöbb európai országban konszenzus van abban a kérdésben, hogy – noha a 

piaci mechanizmusoknak van valamelyes szerepük az egészségügyi rendszerek egyes 

vonatkozásainak meghatározásában, és alkalmasak az ellátók hatékonyságának és reagáló 

készségének fokozására – önmagukban véve nem képesek megteremteni az ellátás optimális 

mintázatát. Régóta felismerték azokat az okokat, amelyek az egészségügyi ellátásban a piac 

kudarcához vezettek, de ezek különösen fontosak a beruházások vonatkozásában. Ennek 

következtében egyetlen fejlett ország – még az Egyesült Államok sem – engedi át a kórházi 

ellátással kapcsolatos döntéseket tisztán a piacnak. A sajátos problémák közé tartozik az 

ellátások közötti döntő jelentőségű kölcsönös összefüggések rendszere, a piacra jutás 

rendkívül magas költsége, valamint olyan ellátási területek létezése, amelyeken a betegek 

saját választása nem érvényesül ténylegesen vagy hatékony módon (például súlyos baleset). A 

piaci mechanizmusokat egyre nagyobb mértékben hasznosítják, de csak akkor, ha az ellátás 

szélesebben értelmezett kereteit a politikai döntéshozók már meghatározták; az 

egészségpolitikában gyakran alkalmazott analógiával élve: a piacokat bizonyos értelemben 

igénybe veszik az evezésnél, de nem a kormányzásnál. 

E problémák leküzdésének leggyakoribb módja jól működő kapacitás-tervezési rendszerek 

kialakítása. Fontos azonban, hogy tisztában legyünk azzal a kockázattal, hogy a tervezési 

döntések politikai folyamatok (sőt, egyes országokban korrupció) befolyása alá kerülhetnek, 

ami a folyamatokat késleltető és a döntéseket szuboptimálissá tevő kompromisszumokhoz 

vezethet. Valamennyi országban – a legkisebbektől eltekintve – a tervezés nagy 

valószínűséggel különböző szinteken folyik. Az egészségügyi rendszer fölött gyakorolt 

általános irányítási jogosultságaiknál fogva a központi kormányok vannak a legjobb 

helyzetben az általános összefüggésrendszer meghatározása szempontjából, de a regionális 

kormányzatok nagyobb valószínűséggel jobban ismerik a helyi viszonyokat. El kell azonban 

ismernünk, hogy szakértelem-hiány van a kórházi szolgáltatások tervezése tekintetében, mely 

szinte minden országot érint, és még súlyosabbá is válhat annak következtében, hogy a 

regionális hatóságoknál dolgozó szakemberek közül csak kevés kap egész szakmai 

pályafutása alatt egyetlen kórház megépítésénél több feladatot. Ennek megfelelően egyre 

bővül a kívülről behozott szakértelem piaca. Ez a támogatás azonban ritkán testre szabott, és 

nagyobb valószínűséggel támaszkodik olyan adatbázisokra, amelyeket a nagy tanácsadók 

korábbi projektjeik alapján állítottak össze. Minthogy azonban ezek jórészt múltbeli adatokon 

alapulnak (és az ágyszám a leggyakrabban alkalmazott mutatószám), a tervezés ilyen 

megközelítésének elfogadása nagyobb valószínűséggel vezet a fennálló helyzet tartósításához, 

sem mint új kezdeményezések és innovációk megindításához. 

A szabályozás 

A kormányok minden európai országban szabályozó szerepet töltenek be az egészségügyben, 

ami kiterjed az egészségügyi ellátások vásárlóira és szolgáltatóira egyaránt. Kezdetben ez a 

szabályozó szerep azokra a folyamatokra vagy eljárásokra irányult, amelyekre a rendszer 

működése érdekében van szükség, mint például a finanszírozási rendszerek megteremtése és 

az ellátás minimum standardjainak meghatározása. Napjainkban azonban számos országban 

látunk elmozdulást abba az irányba, hogy a szabályozást olyan eszközként alkalmazzák, 



amely segítségével megvalósíthatók az egészségügyi rendszer céljai, különösképpen az 

egészségnyereség és az elvárásoknak megfelelő reagáló képesség növelése. A 

minőségbiztosítási mechanizmusok (például a működési engedély kiadása vagy az 

egészségügyi ellátók akkreditálása) közvetlenül hatnak a kórházi viszonyokra, bátorítják, 

vagy visszatartják új beruházási projektek kialakítását. A közép- és kelet-európai országokban 

például számos kormány ösztönözte magánpraxisok és rendelőintézetek létrehozását, 

lassanként elválasztva a másodlagos és a harmadlagos ellátás még mindig nagymértékben 

közszférabeli szolgáltatásától. Az egészségügyi ellátók akkreditálását egyes országokban a 

kórházi ellátás túlzott mértékének (ez a kommunista időszak jellemzője volt) csökkentésére 

alkalmas eszközként használták. Hasonló megközelítést alkalmaztak egy évtizeddel korábban 

Belgiumban is, amikor bezártak számos kis kórházat. Az akkreditálást felhasználták a 

magánberuházás jelentőségének fokozására is, például olyan új ellátó centrumok létrejöttének 

ösztönzésével, amelyeknek feladata a nagy igények és a túlságosan hosszú várakozási idők 

problémájának kezelése. A szabályozás ilyen körülmények között új finanszírozási 

instrumentumokat is életre hív a bankszektorban. Az eredményes szabályozás – a tervezéshez 

hasonlóan – magas fokú szakértelmet igényel. Nagyon gyakori, hogy a szabályozási 

rendszerek nem felelnek meg eléggé az elérni kívánt célnak, és egymásnak ellentmondó 

üzeneteket küldenek a feleknek, zűrzavart és csalódottságot okozva azoknak, akiknek 

irányítaniuk kell a rendszert. 

A tőkeforrások 

A tőkéhez való hozzájutás az egészségügy beruházásait formáló egyik legfőbb külső tényező. 

A legtöbb európai országban a közszféra továbbra is jelentős szerepet játszik a beruházási 

projektek finanszírozásában, de egyre terjed az állami-magán partnerségek alkalmazása, 

amelyben az állami szektor szerződést köt a magánszektorral bizonyos (elsősorban 

elhelyezés-jellegű) szolgáltatások nyújtására egészségügyi létesítmények építése, 

menedzselése és karbantartása útján. Ez nem szorítkozik kizárólag az egészségügyre, hanem 

számos kormánynak és az EU-nak azt az általánosabb felfogását fejezi ki, amely szerint ez a 

finanszírozási modell ösztönzi a közszférában a versenyt, és meggyorsítja a tőkéhez való 

hozzájutást. Fontos azonban felismerni, hogy az állami-magán partnerség nem teremt új 

pénzügyi erőforrásokat az egészségügy számára. Ez a modell egyszerűen az 

adósságfinanszírozásnak egy másféle módja, és végső soron az adósságot vissza kell fizetni. 

Ahol a kormány elkülönítve kezeli a bevételi és a tőkeáramlásokat, az a modell egyúttal a 

bevételi áramlásra terheli a forrásgyűjtést, és elkerülhetetlenül áthárítja a kockázatokat az 

operatív szintre, például a kórházi menedzsment szintjére. Ez gyakran kedvező az olyan 

kormányok számára, amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy az államadóssági célok 

teljesüljenek. A leggyakoribb változatokban, mint amilyen például az Egyesült Királyságban 

a PFI, a pénzt a jövőben kell majd visszafizetni, és a szerződés szerinti finanszírozási időszak 

most eléri a 40 évet, amivel a költséget a jövőbeli generációkra hárítják át. A teljes költség 

nagyobb lehet, mint a hagyományos rendszerben, és mostanra egyre fokozódik az aggodalom 

amiatt, hogy a felelősségnek ez a generációközi áthelyezése – más területeken (például a 

nyugdíjak ügyében) folytatott hasonló hatású politikákkal együtt – nem okoz-e mélyreható, 

nemkívánatos következményeket a jövőben. 

Az állami-magánpartnerségek egyik fő problémája, hogy hogyan lehet hatékony és 

eredményes módon szerződést kötni. A szerződésnek az a célja, hogy csökkentse a 

bizonytalanságot és az opportunizmust, de magas ügyleti költségekkel és gyakran merev 

kötelezettségek vállalásával jár. A hosszú távú szerződések szintén gyakran nem tekinthetők 

teljesnek bizonyos információk hiánya miatt. Sokszor nem fordítanak kellő figyelmet a 



jövőbeli problémákra, konfliktusokra és előre nem látható eshetőségekre. Döntő kérdés, 

hogyan lehet biztosítani, hogy a beruházás értéke megmaradjon az induló beszerzés időszakán 

túl is, hogy a kórház képes legyen alkalmazkodni a változó körülményekhez. Ideális esetben a 

szerződéseknek lehetővé kell tenniük a különböző eshetőségekhez való alkalmazkodást, hogy 

biztosítani lehessen az állóeszközök rugalmasságát, noha ezt mindeddig csak nehezen sikerült 

megvalósítani. Az egyik alapvető kérdés, hogy ki viseli a beruházás kockázatát. A tapasztalat 

azt mutatja, hogy a magánpartnerek különös mértékben vonakodnak jelentős kockázatot 

vállalni a beruházási projektekben, és sohasem vállalkoznak nem-konszolidált fedezet nélküli 

projektekre. Ennek következtében a magánpartnerek fő szempontja az építmény tartóssága, 

szembeállítva ezt a rugalmasságával – a rugalmasság ugyanis többletköltséget okoz, amelyet 

nehéz előre megjósolni, és még nehezebb beépíteni a szerződéses keretekbe. Másrészt viszont 

a megállapodások szerződéses jellege rendszerint rejt magában olyan kockázatokat, amelyek 

mindig benne vannak a projektekben, de más körülmények között (például ha teljes egészében 

a közszférában megy végbe) rejtetté, homályossá, sőt teljesen átláthatatlanná válnak. 

A tőkemenedzselés  

Számos egészségügyi rendszerben figyelmen kívül hagyják a tőke költségét, kockázatát és 

értékét, minthogy a beruházási, illetve a bevételi költségek különböző forrásokból 

származnak, oly módon, hogy a kórházi menedzsereknek csak igen kevés ellenőrzésük van az 

előbbiek fölött, illetve csekély az érdekeltségük az utóbbiakban. Ez megszünteti az ilyen 

menedzserek számára az összes olyan ösztönzőt, amely az eszközök hatékony menedzselésére 

késztetné őket. Ez a hagyományos kettéválasztás azonban most már számos európai 

országban fokozatosan megszűnik, minthogy a kórházak egyre nagyobb mértékben felelőssé 

válnak vagyonukért is. Hollandiában például a beruházások kockázatát most már teljes 

egészében a kórházi trösztökre hárítják, és hasonló irányzatok figyelhetők meg más európai 

országokban is. Noha még túlságosan korai lenne felmérni ennek a fejlődésnek a végső 

következményeit, minden bizonnyal megvan az a kedvező hatása, hogy a menedzserek 

figyelmét felhívják a kórházi vagyon hatékonyabb kihasználásának szükségességére. Noha 

vannak bizonyos jelei annak, hogy új gondolkodásmód van kialakulóban az állóeszközök 

értékelésével és értékcsökkenésével kapcsolatban, ez még mindig csak gyermekcipőben jár, 

és a jövő nem tűnik nagyon fényesnek, ha a jelenlegi egészségügyi infrastruktúra 

megújításáról van szó, mert azt még mindig a kormányzati támogatáson alapuló, 

hagyományos tőkeallokációs modell uralja, amely majdnem ötven éven keresztül volt a 

beruházás-finanszírozás alapvető formája Európában. 

Az ellátás finanszírozása 

Az egészségügyi ellátás finanszírozásainak mechanizmusai jelentős mértékű hatást 

gyakorolhatnak a beruházásokra. A Szemasko-rendszerben – amely a közép- és kelet-európai 

országokban a szovjet időszakban mindvégig érvényben volt – a kórház-finanszírozás az 

ágykapacitáson alapult, függetlenül attól, hogy mire használták ezeket az ágyakat, ez pedig az 

erőforrások nem hatékony felhasználására ösztönzött. Európa-szerte működnek még hasonló 

természetellenes ösztönzők, mint például az abban való érdekeltség, hogy ne a közszférában 

kezeljék a betegeket (ahol az egészségügyi ellátás dolgozói párhuzamosan tevékenykednek a 

magán- és a közszolgáltatásban is, például Máltán és Görögországban). 

Európában mindenütt érzékelhető az az irányzat, hogy a kórház-finanszírozás alapjává a 

tevékenységi szinteket tegyék a múltbeli költségvetés helyett. Ez minden bizonnyal ösztönzi a 

rugalmas és hatékonyabb beruházást. Hollandiában például (a kórházi szervezetek és a 



biztosítók közötti tárgyalások útján kialakított) a versenyző HBCs-k bevezetése a kórházak 

változásának egyik fontos hajtóereje volt. Döntő fontosságú azonban, hogy az ilyen 

finanszírozási rendszereket állandóan felülvizsgálják, minthogy számos buktató lehet bennük. 

Ezek közé tartozik az „ügyeskedés” (a HBCS-k „manipulálása”) azáltal, hogy az ellátás 

összetételét a bevétel maximalizálása céljából változtatják, még akkor is, ha emiatt romlik az 

ellátás minősége; vagy , hogy megváltoztatják az adatok regisztrálásának módját, tipikus 

esetben a kisebb jelentőségű társbetegségek nyilvántartásba vételének növelésével. Hasonló 

hiba a valóban összetett ellátást nyújtó centrumok elismerésének elmulasztása, mint 

amilyenek például a magas szinten szakosított ortopédiai vagy gyermekgyógyászati 

centrumok. Aggasztó továbbá ezen a területen az a módszertani naivitás – ha egyáltalán 

létezik ilyen módszertan egyes országokban –, amellyel beépítik az ellátások térítési díjába a 

tőkedimenziót. Az egyik kulcsfontosságú következtetés, amelyet levonhatunk ennek a 

kötetnek a tanulmányaiból, az, hogy a dinamikus ellátási stratégia a dinamikus tőkemodellen 

múlik. A veszély az, hogy a megbízók, amikor kemény alkut folytatnak a szerződéses árak 

körül, nem ismerik fel annak szükségességét, hogy elegendő tartalékot kell megőrizni az 

adósságszolgálat és szükség esetén a további beruházások számára, és hogy az ellátók nem 

veszik kellőképpen figyelembe a további beruházási szükségleteket. Ez még jobban 

hangsúlyozza azt a tényt, hogy új elgondolásokra van szükség az eszközök 

értékcsökkenésének tekintetében. 

Az ellátás (újjá)alakítása 

A „kórház” jelentős vagyon (beleértve a munkát végző emberi tőkét), amelyet szolgáltatások 

előállítására használunk. Az intézmény működési módja mögött meghúzódó végső elgondolás 

az ellátási modell. A modell többszintű elgondolás, amely kifejeződhet nemzeti, regionális, 

helyi, hálózati vagy intézményi szinten. Az ilyen nehezen megragadható fogalmaknak az a 

veszélyük, hogy bármit jelenthetnek bárki számára. Akármilyen mértékben áll is fenn ez a 

helyzet, annyi minden bizonnyal igaz, hogy a kórház ellátási folyamatokat generál, és ezt tőke 

és egyéb erőforrások felhasználásával teszi. A nyújtott ellátások természetéből – amely 

elkerülhetetlenül változik a demográfiai, epidemiológiai és technikai fejlemények 

függvényében – már következik, hogy az eszközállományt az újonnan induló ellátásoknak 

megfelelően újjá kell alakítani. Az eszközállománynak tehát változásra alkalmasnak kell 

lennie az idők folyamán, hogy igazodhasson a szükségletek időbeli fejlődéséhez. Az adott 

intézményre szabott ellátási modell ekkor mind a fent említett hajtóerők, mind pedig a 

leghatékonyabb eljárásokkal kapcsolatos külön-külön döntések tükröződése (a költségek vagy 

a gyógyítási eredmények tekintetében). A tőkét úgy kell kialakítani, hogy előmozdító elem 

legyen a beruházási stratégiában, ne pedig az ellátások változatlan megtartására hajlamosító 

tényező, mint ahogy a múltban kétségbevonhatatlanul az volt. 

Jobb kórházi rendszerek tervezése 

A kórházak újjászervezése 

A kórházi ellátásokat úgy kell kialakítani, hogy megfeleljenek a betegek jogos elvárásainak, 

és javítsák a gyógyítási eredményeket. Nyilvánvaló, hogy stratégiai értelemben újra kell 

gondolni az ellátás nyújtásának módját, ami esetleg a kórházi rendszer alapvető 

megváltoztatását igényli. Ebbe beletartozhat az ellátás alapjául szolgáló elvek újbóli 

meghatározása, beleértve azt is, hogy magasabb értéket tulajdonítunk a betegek idejének, és 

nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy a betegek zavartalanul, minimális várakozási időkkel 

áramoljanak át a rendszeren keresztül. A kórházaknak ezen felül több „egylépcsős” ellátást 



(one-stop services) kell nyújtaniuk, és nyitvatartási idejüket a hagyományos munkaidőn túl is 

ki kell terjeszteniük. 

A rugalmasság beépítése 

E kötet tanulmányaiból levonható legfőbb tanulságok egyike a rugalmasság jelentősége. A 

kórházak nagyon is gyakran elavult ellátási modelleket tükröznek. A kórházak funkcionális 

élettartamukon túl is használatban maradnak, és rugalmatlan finanszírozási, illetve 

tőkemegtérülési mechanizmusok fogságában vergődnek. A rugalmasságnak át kell itatnia a 

kórházi rendszer minden aspektusát, beleértve a létesítmények méretét és tevékenységi körét 

(lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a méret növekedhessen, vagy csökkenhessen), az 

építészeti tervezést, a támogató infrastruktúrát (beleértve a szállítási, közlekedési 

kapcsolatokat), a helyszínen és azon kívül nyújtandó szolgáltatások meghatározását, az 

egészségügyi rendszer egyéb részeivel való kapcsolatot, a bevételek finanszírozását és a 

beruházási forrásokat. 

Paradox módon néhány ország politikája ezzel ellentétes irányban változik. A legjobban 

ismert példa az egyesült királyságbeli PFI, amely modellt részben a számviteli szabályok 

megkerülése céljából vezettek be, melyek korlátozták az állami hitelfelvételt. A magánellátók 

nem hajlandók kockázatot vállalni, ami azt jelenti, hogy a szerződéseket rendkívüli 

részletességgel, a projektek rendszerint 30 éves időtartamára kiterjesztve határozzák meg, és 

igen kevés teret engednek a változás számára. Ausztráliában, amely szintén alkalmazta ezt a 

megközelítési módot, a közszférának jelentős költséggel ki kellett vásárolnia számos ilyen 

projektet. Ezek a tőkemodellek a jövőbeli változásokkal kapcsolatban az egyik félre – a 

magánszektorra – háruló kockázat minimalizálására helyezik a hangsúlyt, nem pedig a – 

szükségképpen hosszú távú – eredményességre és alkalmazkodóképességre, ami mindkét fél 

számára előnyös lenne. 

Fontos felismernünk, hogy a kórház különböző területeinek rugalmassága eltérő. Az alapvető 

kórházi funkcióknak helyet adó terek – beleértve a műtőket, a diagnosztikai képalkotást és az 

intenzív ellátó egységeket („a hot-floor részleg”) – megépítése különösen költséges, és 

általában viszonylag rövid a műszaki élettartamuk. A hotelfunkciót ellátó tér viszont – 

különösen, ha alacsony intenzitású ápolással jár együtt – kevéssé specifikus, műszaki 

élettartama pedig hosszabb (noha ebben is van változás a betegség súlyosságához igazítható 

betegágyak bevezetése óta). A kórház legrugalmasabb része az irodaszárny, ahol az 

igazgatást, adminisztrációt, a személyzeti helyiségeket és a járóbeteg-rendelőket helyezik el. 

A létesítmények eredményes, hosszú távú menedzselése szempontjából előnyös lehet ezeknek 

a funkcionális megkülönböztetéseknek az alapos megismerése, amelyeket a fenntarthatóságra 

törekvő tervezés egyre nagyobb mértékben figyelembe vesz.  

Minthogy a kórházi épületek funkcionális élettartama sokkal rövidebb, mint műszaki 

élettartamuk, rugalmas épületekre van szükség, amelyek lehetővé teszik az alaprajz, a funkció 

és a betegforgalom változásaihoz történő alkalmazkodást. A rugalmasság-igény 

kielégítésének egyik módja a könnyen áthelyezhető belső falak és térmegosztások 

alkalmazása. „Puha terek” beépítése a komplex eljárásokat végző helyszínek közelében és az 

egyéb épületbővítési lehetőségekről való gondoskodás lehetővé teszi, hogy a kórházépület 

alkalmazkodjék a változó szükségletekhez, habár figyelembe kell venni a klinikai 

szomszédságokat is. A kórházi tér lehető legnagyobb mértékű szabványosítása, valamint a 

logisztikai áramlatok különválasztása, továbbá a tervezhető ellátásnak az akut ellátástól való 

szétválasztása egy másik lehetséges megközelítési mód. Standardizált kórházi helyiségeket 



nemcsak olcsóbban lehet előállítani, de az egészségügyön kívüli célokra is fel lehet őket 

használni. Ezek a megközelítési módok hozták létre azt a megoldást, amelyet „fürge vagy 

agilis térnek” neveznek. A „fürge tér” megkönnyíti a változások eredményes hosszú távú 

menedzsmentjét, mind a kereslet volumenében (elaszticitás), mind a szükségletekben 

(funkcionalitás), mind pedig a fenntarthatóságban (a tőkeérték megőrzése az épület egész 

élettartama alatt). Fontos azonban felismerni, hogy még abban az esetben is, amikor a 

tervezési szakaszban figyelembe vették ezeket a lehetőségeket, a legrugalmasabb épületekben 

is meg-megszakad a munkafolyamat, amikor változtatások történnek. Ez oly módon tehető 

minimálissá, hogy az ellátásokat elkülönülő tömbökben végezzük. 

Egy másik hasonló elgondolás a betegség súlyosságához igazítható betegszobák alkalmazása, 

amelyeknek elrendezése olyan, hogy ugyanabban a térben különböző intenzitású ellátást lehet 

végezni. Ennek a rugalmasságnak a megvalósítása azonban a tőke- (és esetleg a munkaerő-) 

költségek átváltási arányainak figyelembe vételét teszi szükségessé, és az adott betegszobában 

megvalósuló kezelés intenzitásának optimális megválasztása valószínűleg esetenkénti döntés 

függvénye marad, különösen azért, mert a betegség súlyosságához igazítható betegszobákhoz 

bonyolultabb műszaki rendszerek tartoznak, és valószínűleg magasabb az energiafelhasználás 

sok olyan beteg esetében, akiknek tulajdonképpen nincs szükségük ilyen szintű 

infrastruktúrára. 

Ebben a vitában a „rugalmasság” kívánatos szintjének meghatározása a kívánatos „kapacitás” 

meghatározását igényli. Korábban a kapacitás fogalmát az ágyszámmal mint változóval 

közelítették meg, napjainkra azonban egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy ez nem 

megfelelő mérőszám. A valóságos kapacitást az elvégzett folyamatok alapján kell értelmezni, 

felismerve, hogy egyetlen tevékenység vagy terület kritikus szűk keresztmetszetként 

viselkedhet az egész rendszer számára. Az ilyen kapacitáskorlátok feloldása céljából 

szükséges, hogy figyelmünket a szűk keresztmetszetekre fordítsuk, amelyek 

megakadályozzák, hogy az adott intézmény több beteget lásson el. 

A hozzáférhetőség és a rendelkezésre állás biztosítása 

Mint korábban megállapítottuk, a legtöbb európai kormánynak van bizonyos mértékű 

ellenőrzése a jelentősebb kórházi beruházások fölött, mégpedig regionális és országos 

tervezési mechanizmusok útján, még akkor is, ha nem az állam a tulajdonos. A kormányok 

általában magukra vállalták a felelősséget annak biztosításáért, hogy az egészségügyi ellátás 

rendelkezésre álljon, hozzáférhető, gazdaságilag megengedhető, méltányos és jó minőségű 

legyen. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében a központi, regionális és/vagy helyi szintű 

kormányzati szervek egészségügyi kapacitástervezést folytatnak, meghatározzák a 

szolgáltatók földrajzi elrendezését és a szolgáltatások területeken belüli elosztását (például a 

sürgősségi ellátáshoz és a magas szinten szakosított ellátáshoz, például a szervátültetéshez 

való hozzáférés). Mindezt annak alapján végzik, hogy a lakosságnak milyen egészségügyi 

szükségleteik vannak, és mik a rendelkezésre álló erőforrások. A kormányzati szervek 

figyelmének gyújtópontjában gyakran a kórházak állnak, ezen a téren gyakori az engedély-

kötelezettség előírása az új fejlesztések, a létesítmények átépítése, illetve a költséges 

felszerelésekbe és technológiákba történő beruházás tekintetében. Ezeknek a tervezési 

folyamatoknak figyelembe kell venniük a kórházba való eljutáshoz szükséges időt, és azt a 

lehetőséget, hogy a rendes körülmények között kórházban végzett ellátásokat más színterekre 

is át lehessen vinni, amennyiben azok könnyebben hozzáférhetővé válhatnak. 



A gyakorlatban azonban a kapacitástervezés az egészségügyben sokszor nem lép túl a 

kórházakon, és nem veszi figyelembe a lakosság átfogó egészségügyi szükségleteit, valamint 

az ilyen szükségletek kielégítéséhez szükséges egészségügyi ellátások teljes spektrumát. 

Továbbá – mint korábban említettük – még mindig az ágykapacitást használják 

leggyakrabban a jövőbeli kapacitás meghatározásának egységeként, noha a kórházi munka 

egyre nagyobb részéhez már nincs szükség ágyakra, ilyen például az egynapos sebészet. Ez a 

mérőszám továbbá torzítja a képet, mégpedig a múltban kialakult igénybevételi mintázatok 

irányába. Az ágyszámok ilyen – még mindig széles körű – használata meglepő, tekintettel arra 

az irányzatra, hogy a kórház-finanszírozási mechanizmusok sokkal inkább a betegforgalomra 

összpontosítanak, semmint az ágyszámra, például olyan mérőszámok alkalmazásával, mint 

amilyenek a HBCs-k. Egyértelműen szükséges, hogy megváltoztassuk a kórházak mérésének 

„pénznemét”, mégpedig az ágyszám helyett a nyújtott ellátások mennyiségére. 

A teljes rendszert átfogó szemlélet 

A kórházakat nem lehet az egészségügyi rendszer többi részétől elszigetelten vizsgálni. A 

kórházi kezelési epizód gyakran csak egy része a beteg sokkal hosszabb ellátási útvonalának. 

A kórházak szerepe az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott. Európa jó részében 

csökkent a kórházi kapacitás, más területeken viszont növekedett. Sok olyan ellátás, amelyet 

korábban kórházakban végeztek, most átkerült más színterekre, és az alap-, szociális, illetve 

önálló járóbeteg-ellátással történő helyettesítés lehetőségét egyre szélesebb körben ismerik 

fel. Ez teremt egyre erősödő érdeklődést az egész rendszerre kiterjedő tervezés iránt, és ez jut 

kifejezésre olyan fogalmakban, mint például „területi egészségügyi ellátás”, „ellátási 

kontinuum”, „integrált ellátási útvonalak” és „ellátási hálózatok”. Számos gyakori állapot 

esetében standardizálni lehet az eljárásokat az ellátók körében, és új ellátási hálózatokat lehet 

létrehozni, amelyek nem korlátozódnak a kórházakra. A közösségi ellátással szoros 

kapcsolatban álló kórházra jó példa a spanyolországi Valencia tartománybeli Alzira II-modell, 

amelyet a kísérő esettanulmány-kötetben írunk le. Azonban – noha az ellátási útvonalak közös 

meghatározása jelentős előnyökkel járhat mind a betegek, mind pedig az ellátók számára – 

fontos a megfelelő rugalmasság beépítése a rendszerbe, hogy ki lehessen elégíteni a specifikus 

ellátási igényű betegek szükségleteit, és különösképpen azokét, akik többféle társbetegségben 

szenvednek. 

A rendszerbe szervezett, irányított ellátásban (systematized care) történő gondolkodás 

szükségességét egyre nagyobb mértékben megerősíti az, ha a kórházakat (és általában az 

egészségügyi ellátást) folyamatok helyszíneként szemléljük. Más, összetett folyamatoknak 

teret adó helyszínekhez hasonlóan itt is a 80/20 szabályhoz hasonló szabályszerűség 

érvényesül oly módon, hogy a tevékenység 80%-át könnyen lehet standardizálni és költség-

minimalizálási protokolloknak alárendelni. Ennek a ténynek jelentős következményei vannak 

a kapacitás-tervezésre nézve, mivel két okból is szükséges tartalék kapacitás beépítése a 

rendszerbe: egyrészt, hogy megfeleljünk az ellátás nem-standard 20%-a által támasztott 

szükségleteknek, másrészt, hogy kezelni tudjuk a lakosságtól származó igények 

elkerülhetetlen hullámait. 

Hozzájárulás a helyi fejlődéshez 

Európa-szerte az egészségügy az egyik legfontosabb ágazat, gyakran a legnagyobb „iparágak” 

egyike, ha a bruttó regionális (vagy települési) termék százalékarányával mérjük. Egyre 

inkább felismerik, hogy az egészségügyi projektek számottevően hozzájárulhatnak a 

regionális fejlődéshez mind gazdasági, mind pedig társadalmi értelemben. Segíthetik a helyi 



vállalkozásokat, fellendíthetik a helyi foglalkoztatottságot, szélesíthetik a helyi szakértelem-

bázist, javíthatják a lakosság egészségi állapotát, és erősíthetik a társadalmi kohéziót. A 

beruházási projektek szintén hozzájárulhatnak a városok regenerációjához vagy 

megújulásához. 

Fontos tehát, hogy az egész közösséget, ne pusztán a kórházat vizsgáljuk, amikor befektetési 

döntést hozunk. Ahhoz, hogy eléggé érzékenyek legyünk a helyi összefüggések és viszonyok 

megértésére, számos döntést helyileg kell meghozni, ágazatközi együttműködésre 

támaszkodva. Ideális esetben az egészségügyi beruházásoknak az egész terület jövőbeli 

fejlődésére vonatkozó egységes, összehangolt jövőkép részévé kell válnia. Természetesen ezt 

oly módon kell megvalósítani, hogy eközben figyelembe veszünk más, hasonlóképpen 

kötelező erejű stratégiai szempontokat is, például azt a tényt, hogy a helyi beszerzés előnyben 

részesítése esetleg nem-hatékony és egyúttal az EU-jogszabályokba ütköző is.  

Kórháztervezés 

A kórház építészeti tervének javítása  

Egyre inkább felismerik, hogy a kórházaknak gyógyító értékű környezetet kell nyújtaniuk, 

amelyben az épület egész kialakítása hozzájárul a gyógyítás folyamatához, és csökkenti a 

kórházi fertőzések kockázatát, tehát nem lehetnek csupán olyan helyszínek, amelyekben a 

gyógyulás egyszerűen végbemegy. Egyre több bizonyíték gyűlik arra nézve, hogyan lehet ezt 

megvalósítani, és ennek során felismerték olyan dolgok fontosságát, mint a természetes 

megvilágítás, a zajcsökkentés, a magánélet, a biztonság, a lehetőség a család részvételére, a 

kórházon belüli útvonalak könnyű felismerése, valamint a természet és a művészet megfelelő 

képzelőerővel való alkalmazása. 

A kórház kialakításának meg kell felelnie a személyzet szükségleteinek is, hiszen ők sokkal 

több időt töltenek a kórházban, mint a betegek. A jó munkafeltételek egyrészt enyhítik a 

magas intenzitású terheléssel járó munkát végző dolgozókra, tehát a személyzetre gyakorolt 

nyomást, másrészt csökkentik azokat a fokozódó nehézségeket, amelyekbe az egészségügyi 

munkaerő toborzása és megtartása ütközik számos országban. A jó tervezés egyúttal 

számottevően hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen a személyzet sérüléseinek és 

foglalkozási megbetegedéseinek kockázata, és létfontosságú, ha a maximális értékre akarunk 

szert tenni a költséges berendezésekbe fektetett beruházásokból. 

Standardizálás 

Az egészségügyi létesítményeknek az a feladata, hogy lehetővé tegyék a jó minőségű 

egészségügyi ellátást, valamint az egészségügyi dolgozók számára az optimális eredmények 

elérését. Ehhez szükséges, hogy a létesítmény kialakítását integráljuk a klinikai betegutakkal. 

A klinikai betegutak fogalma a ’80-as években kezdett kialakulni, és az eljárások 

standardizálását jelentette annak a felismerésnek az alapján, hogy a betegeknek sok esetben – 

legalábbis kezdetben – hasonlóak a szükségleteik. A példák között felsorolhatjuk az 

emlődaganatok diagnózisát, a végbéltáji vérzést vagy az akut mellkasi fájdalom kezelését. A 

betegek jelentős része esetében azonban szinte mindig le kell térni az ellátási útvonalról. 

Ahelyett, hogy az ellátási struktúrát arra terveznénk, hogy nagy számú, különböző ellátási 

útvonalat legyenek képesek kezelni, gyümölcsözőbb megközelítési mód lehet az ellátási 

útvonalak által közösen igénybe vett folyamatok standardizálása.  



Az életciklus-perspektíva 

A legtöbb nyugat-európai országban az egészségügyi állóeszközök, mint például épületek, 

berendezések mindeddig gyakorlatilag ingyenesek voltak az egészségügyi ellátók számára, 

mivel ezeket kormányzati költségvetésből finanszírozták, az ellátókra pedig semmi vagy csak 

kevés kockázat hárult. A tőkéhez való ilyen, viszonylag könnyű hozzájutás következtében az 

ellátók számára kevéssé tudatosult az egészségügyi vagyon valóságos költsége, ezért az olyan 

elgondolások, mint az életciklus-gazdaságtan nem fejlődtek ki eléggé. Életciklus-

perspektívából szemlélve nyilvánvalóvá válik, hogy nem annyira az induló beruházás számít, 

hanem inkább az épületnek az egész életciklus-költsége, a tervezés korai szakaszától az 

építészeti tervezés, a kivitelezés, a használat és a lebontás szakaszáig (ez utóbbi olyan oldala a 

beruházásnak, amit gyakran figyelmen kívül hagynak). Az induló építési költségek – noha 

gyakran igen jelentősek a készpénzösszeg tekintetében – viszonylag csekélyek a teljes 

életciklus során felmerülő működési költségekhez képest. Fontos tehát annak felismerése, 

hogy a kórházi költségek egy jelentős, de gyakran nem kellően felismert része nem 

kapcsolódik az „alap”, tehát a gyógyító eljárásokhoz, hanem kisegítő, „másodlagos” 

szolgáltatásokhoz kötődik, mint amilyen a létesítmény-menedzsment. Az olyan 

kórháztervezés, amely teljes mértékben figyelembe veszi a létesítmény-menedzsment 

költségeket, valószínűleg jelentős hatékonyság-nyereséget eredményez. A az ebben a kötetben 

bemutatott kutatás arra utal, hogy a benchmarking segítségével akár 20%-os 

költségmegtakarítást is könnyen el lehet elérni. 

Minthogy a beruházás költségeit és kockázatait egyre inkább áthárítják az egészségügyi 

ellátókra, fontossá válik, hogy erősödjön a beruházások életciklus-költségeinek tudatosulása. 

Ennek az áthárításnak egyik következménye az lehet, hogy az egészségügyi állóeszközök 

hosszú távú piaci értékének jelentősége megnő, különösen akkor, ha az épület más célokra is 

felhasználható, amikor az egészségügyben nincs már szükség rá. Ebbe beletartozik az az eset 

is, amikor a kórházi építmények egy részét nem gyógyítási célokra, hanem például 

szállodaként hasznosítják.  

Minőség a kezdettől 

Mindaz, ami a kórházi projekt megvalósításának kezdetekor történik, gyakran döntő 

jelentőségű a későbbi siker, vagy kudarc szempontjából. Ennek ellenére igen gyakori, hogy 

nem végzik el a szükségletek átfogó elemzését, és a projekteket nem kapcsolják elég szorosan 

össze az egészségügyi létesítmények végső céljával – a lakosság egészségi állapotának 

javításával. Továbbá a legtöbb projekt valamiféle biztonság-éhségtől szenved, a tervezőknek 

és politikusoknak attól a szükségletétől, hogy képesnek érezzék magukat pontos és mérhető 

meghatározások megfogalmazására, amelyekkel leírhatják a projektet. Ez gátolja a koncepció 

fejlődését, különösen akkor, ha a beruházási ráfordítás és az egészségügyi kimenetelek közötti 

kapcsolat némiképpen tünékeny marad. A feladat itt abban áll, hogy a koncepciót olyan 

sokáig tartsuk nyitva, amíg csak lehetséges, hogy ezek az összefüggések felismerésre 

kerülhessenek. A prioritás mindenkor az volt, hogy a beruházási projektek a költségvetésen és 

a határidőn belül valósuljanak meg, de nem fordítottak elegendő figyelmet a hosszú távú 

funkcionalitásra és hatékonyságra. Ez megint csak az említett biztonság-éhségnek a 

következménye, minthogy ez kiszorítja a stratégiai célokat. A taktikai teljesítmény ilyen 

túlhangsúlyozása, szemben a stratégiai szempontokkal, gyakran aláássa az egészségügyi 

létesítmények relevanciáját, eredményességét és fenntarthatóságát. Ha azt kívánjuk, hogy a 

beruházási projektek teljesítsék a szükségletekkel és prioritásokkal kapcsolatos céljaikat, 

elérjék a kívánt végeredményt, és tartósan hasznot hozzanak, akkor lényeges, hogy már a 



projekt kezdeti szakaszában gondoskodjunk a jó minőségről. Ehhez szükséges, hogy a 

szakpolitika formálói kezdettől fogva megfelelő pénzügyi és emberi erőforrást, valamint időt 

fordítsanak erre a célra (mert csak így lehet biztossá tenni, hogy az egészségügyi 

létesítmények megfelelnek majd rendeltetésüknek), és hogy megfelelő szabályozási 

eszközöket vezessenek be abból a célból, hogy ellenőrizhetővé váljon a „minőség a kezdettől” 

elv érvényesülése. Nagy kihívás a minőség olyan módon történő operacionalizálása, hogy az 

képes legyen lépést tartani a változó elvárásokkal. 

„Értéket a pénzért” 

A sikeres beruházásnak egyik legfőbb kritériuma az egészségügyben az „értéket a pénzért” 

elv. Hogyan kell azonban az elért értéket meghatározni: a beruházás gazdasági megtérüléséről 

van-e itt szó, vagy vannak szélesebb kérdéskörök, amelyeket talán sokkal nehezebb mérni az 

egészségügy sajátos természete és az egészségügyi szolgáltatások összetettsége miatt? Az 

egészségügyi ellátás alapvető célja a lakosság egészségügyi állapotának javítása, amit azzal 

lehet elérni, hogy az egészségügyi ellátást hozzáférhetővé, elérhetővé, gazdaságilag 

megengedhetővé, méltányossá és jó minőségűvé tesszük. Ez azt jelenti, hogy a 

beruházásoknak az egészségügyben lehetővé kell tenniük alapvető gyógyító szolgáltatások 

nyújtását, amelyek megfelelnek a lakosság egészségügyi szükségleteinek. Más kérdéseknek is 

van azonban ebben szerepük. A beruházások hozzájárulhatnak a helyi gazdasághoz és 

környezethez, új egészségügyi személyzet kiképzéséhez, orvosi kutatásokhoz, továbbá a 

polgári büszkeség és a politikai legitimáció forrásai is lehetnek. Az egészségügyi beruházások 

optimalizálása szempontjából döntő jelentőségű annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy 

mit kívánunk elérni, továbbá hogy ezt átlátható, mindenre kiterjedő és az összes ágazatot 

felölelő módon tegyük. 

A beruházás fenntarthatósága 

A fenntartható fejlődés úgy elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy nem sodorja nehéz helyzetbe 

a jövőbeli generációk életfeltételeit. A fenntarthatóságnak vannak gazdasági, társadalmi és 

környezeti aspektusai. Az éghajlatváltozás tekintetében különösen fontos kérdés a 

beruházások ökológiai fenntarthatósága. A kórházak valójában igen energiaigényes 

létesítmények, és egyre inkább ilyenné válnak (az energiafogyasztás volumenben mérve 

évente körülbelül 5%-kal emelkedik). A legtöbb kórház egyik fő terméke ily módón a CO2, 

részben azoknak az utazásoknak a következtében, amelyeknek célja éppen a kórház elérése, 

különösen akkor, ha a város külső övezetében helyezkedik el. Az új kommunikációs 

technológiák nagyobb mértékű alkalmazása és a szolgáltatásoknak a közösségi színterekre 

történő áthelyezése javíthatja az egészségügyi ellátás ökológiai fenntarthatóságát. A mai 

modern tervezési és kivitelezési irányzatok azt a lehetőséget kínálják, hogy csökkentsük a 

karbon-lábnyomot, beleértve a „széles tervezési” és a „keskeny tervezési” struktúrák 

egyensúlyának módosulását, aminek szintén vannak következményei a személyzet és a 

betegek részéről érzékelt környezetminőség szempontjából. Ezen felül öt átfogó 

sikerkritériumnak kell teljesülnie: hatékonyság, eredményesség, relevancia, hatás és 

fenntarthatóság. Ezekből az következik, hogy a projektnek nem lehetnek jelentős negatív 

hatásai, céljaiknak összhangban kell lenniük a társadalmi szükségletekkel és prioritásokkal, és 

nemcsak rövid távú hatékonyságot, hanem egyúttal hosszú távú hasznot is kell 

eredményezniük. Ezek olyan követelmények, amelyek messze meghaladják azokat a 

kérdésköröket, amelyekre az egészségügyi tervezők és döntéshozók figyelme rendszerint 

kiterjed. 



Beruházás az emberekbe 

Az egészségügyi dolgozók központi jelentőségűek az egészségügyi rendszerek 

szempontjából, és az egészségügy beruházásainak javítására irányuló bármilyen törekvésnek 

figyelembe kell vennie, hogy milyen hatást gyakorol maga a beruházás a személyzet 

produktivitására, biztonságára és jól-létére. Gyakori, hogy a létesítmények és 

munkafolyamatok rossz kialakítása kockázatot jelent számukra. A jól tervezett és fenntartható 

kórházak és egyéb egészségügyi intézmények viszont javíthatják az egészségügyi 

szakdolgozók egészségét és jól-létét, aminek eredményeként könnyebb a személyzet 

toborzása, megtartása, és javul a teljesítménye. A jobb felszerelés csökkentheti a sérülések 

kockázatát, és minimalizálhatja azokat a veszélyeket, amelyeknek az egészségügyi dolgozók 

ki vannak téve. Ideális esetben a létesítményeknek a személyzet lakóhelyének közelében kell 

lennie, elegendő természetes megvilágítást és szellőzést kell biztosítania, és minimálissá kell 

tenni a létesítményen belül megteendő távolságokat. Ez nem csak az egészségügyi dolgozók 

számára előnyös, hanem javítja a gyógyítási eredményeket is az orvosi tévedések és a kórházi 

fertőzések előfordulásának csökkentése révén. 

Noha könyvünk az állóeszköz- beruházásokra összpontosítja a figyelmet, többször 

hangsúlyoztuk, hogy ezt az egész rendszerre kiterjedő nézőpontból kell megvalósítani. Így 

tehát fontos annak végiggondolása, hogyan lehet az állóeszköz-beruházást összhangba hozni 

az emberi beruházással. Európában az eredményes munkaerő-tervezésnek kevés meggyőző 

modellje működik, és komoly nehézségekbe ütközünk, ha biztosítani akarjuk, hogy az 

egészségügyi rendszerek megfelelő számú szakképzett személyzettel, a szakképzettségek 

megfelelő összetételével és helyesen elosztott munkaerővel rendelkezzenek. Az európai 

lakosság elöregedése azt jelenti, hogy egyre több egészségügyi dolgozóra lesz szükség olyan 

időszakban, amelyben az egészségügyi személyi állomány zsugorodik, az európai integráció 

által előmozdított migrációs mozgások pedig aláaknázzák a nemzeti munkaerőterveket. 

Ugyanúgy, mint a kórháztervezés esetében, itt is lényeges annak biztosítása, hogy az emberi 

erőforrások képesek legyenek rugalmasan alkalmazkodni a változó szükségletekhez és 

szerepekhez. Fontos, hogy kialakítsuk az élethossziglani tanulás rendszereit, amelyek 

lehetővé teszik a szakszemélyzet számára új készségek és kompetenciák megszerzését. 

Megint csak a kórháztervezéssel analóg módon, ahol a részlegek közötti szomszédságok és 

kölcsönös kapcsolatok fontosak, szükséges, hogy megtaláljuk a módját a sokszakmás 

csapatmunka erősítésének, amellyel kezelhetjük az ellátás növekvő komplexitása okozta 

problémákat. Az egészségügyi ellátó épületek kialakítása elősegítheti, de hátráltathatja is 

ezeket a folyamatokat. 

Az emberi beruházás szükségessége azonban túlmutat az egészségügyi szakdolgozók körén. 

A nagyszabású beruházási tervek felvázolásához és végrehajtásához szükséges képesség, 

gyakran hiányzik azokból, akik az ilyen létesítmények megvalósításáért felelősek. Gyakori, 

hogy valamely új fejlesztés partnereinek nincs tapasztalata nagyszabású beruházások 

végrehajtásában, és kevés ember akad, aki több, mint egy ilyen létesítményen dolgozna egész 

aktív életében. Ez a kompetenciahiány a sikeres beruházási projektek egyik legnehezebben 

leküzdhető akadálya, és ezt a szakpolitikusoknak sürgősen kezelniük kell. 

Végül a kórházak az oktatás és a kutatás fontos színterei. Noha léteznek innovatív 

megközelítések az alapellátásban, az orvos- és ápolóképzés továbbra is a kórházakra mint 

oktatási helyszínekre és a betegek forrására támaszkodik. Amikor az egészségügy 

beruházásaira vonatkozó döntéseket meghozzuk, fontos annak a szerepnek a figyelembe 

vétele, amelyet a kórházak töltenek be az oktatásban és a kutatásban. Egy másik fontos 



kérdéskör az orvosi rész-szakmák kialakulása, ami a tőke-allokáció egyik fő meghatározó 

tényezőjévé vált. 

A tervezési folyamat 

A betegek és a személyzet bevonása  

Számos európai országban egyre inkább tudatosítják és elismerik a betegjogokat. Ez olyan 

elvárást teremt, hogy a betegek szempontjait az új beruházásoknál vegyék figyelembe . 

Különösen fontos a mozgáskorlátozott, hallás- vagy látássérült személyek véleményének és 

tapasztalatainak figyelembe vétele, valamint azoké, akik allergiában vagy krónikus 

állapotokban – például asztmában vagy elhízásban – szenvednek. Hasonlóképpen fontos az 

egészségügyi dolgozók bevonása az új létesítmények tervezése során. Ők gyakran jobban 

tisztában vannak a meglévő létesítményekben felmerülő gyakorlati akadályokkal, és sokszor 

előfordul, hogy megoldási lehetőségeket tudnak javasolni. A velük és egyéb érdekeltekkel – 

például a helyi lakossággal – folytatott konzultációkat eredményesen és érzékenyen kell 

kezelni, nem szabad egyéni elfogultságok vagy elavult munkastílusok fogságába esni. 

A változás menedzselése 

Az egészségügyi beruházások javításához alapvető változásokat kell keresztülvinni széles 

körben elterjedt feltételezésekben és gyakorlatokban. A változások közé tartozik az egész 

életciklusra és a teljes rendszerekre kiterjedő nézőpont elfogadása, valamint a betegek és a 

személyzet előtérbe állítása. Ilyen változás az is, ha az egészségügyi ráfordítást befektetésnek, 

nem pedig puszta kiadásnak tekintjük. 

A kórházak változása kulturális változással jár együtt. A kórházi menedzserek előtt az a 

feladat áll, hogy előre érzékeljék a jövőbeli irányzatokat és azoknak a személyzet munkájára, 

szakképzettségére, motiváltságára és jól-létére gyakorolt lehetséges hatásaikat. A 

menedzsereknek olyan programokat kell kidolgozniuk, amelyek támogatják az egészségügyi 

személyzetet a változáshoz való alkalmazkodás folyamatában, melyen keresztülmennek. Ezt 

már régen felismerték az ipari létesítményeknél, de a nagy kórházi projektekben a változás 

menedzselése eddig még nem kapott elegendő figyelmet, és bőven van tér arra, hogy 

megosszuk a tapasztalatokat arról, miként lehet megkönnyíteni a változásokat anélkül, hogy 

veszélyeztetnénk a kórház alapvető céljainak elérését. 

A bizonyítékok számának növelése 

Az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatos kutatás mindeddig igen csekély mértékű volt, 

noha ezt abban az összefüggésben kell szemlélnünk, hogy az utóbbi években végrehajtott 

egészségügyi reformokat megalapozó számos egyéb feltételezésnek is csak gyenge 

bizonyítékai léteztek. Nagyon gyakori, hogy ezek a feltevések inkább ideológiai, semmint 

tapasztalati bizonyítékokat tükröznek, amit jól szemléltet az a (sok országban közös) 

megyőződés, hogy a verseny növeli a hatékonyságot, és hogy a magánellátók hatékonyabb 

ellátást nyújtanak, mint a közszférabeliek. 

A nagyszabású beruházásokkal kapcsolatos kutatás a dolog lényegénél fogva nehéz. Kevés 

alkalom nyílik elfogultságok és torzítások nélküli összehasonlításra, amilyenre akkor lenne 

módunk, ha randomizált kontrollált kísérleteket végezhetnénk. A beruházások megvalósítása 

tipikusan nagymértékben függ a kontextustól, ezért esetleg nincs is lehetőség a leszűrt 



tanulságok általánosítására. Számos esetben az alapadatok nem hozzáférhetők a kutatók 

számára. Ez lehet tudatos szakpolitikai döntés, mint például a PFI-k esetében az Egyesült 

Királyságban, ahol a szerződéseket üzletileg bizalmasnak tekintik, még akkor is, ha bennük 

nagy összegű közpénz is szerepet játszik. Gyakran az a tulajdonképpeni ok, hogy az 

adatrendszerek egyszerűen nem felelnek meg ennek a feladatnak. Még abban az esetben is, 

amikor a kórházak rendelkeznek adatokkal a betegek kezelésének közvetlen költségeiről, a 

másodlagos szolgáltatások igénybevételével – például a létesítmény-menedzsmenttel – 

kapcsolatos adatok rendszerint szűkösek. 

Komoly kihívás a jövőbeli kereslet és kínálat előrejelzése is. Nagyon gyakori, hogy a 

néppességet illetően végbemenő jövőbeli változásokkal és a morbiditással kapcsolatos 

várakozásokat nem fogalmazzák meg explicit módon, nem is támasztják azokat alá 

bizonyítékokkal, miközben az egészségügyi ellátásokra vonatkozó jövőbeli forgatókönyvek 

modellezése – például az új ellátási modellek és az új technológiák következményei – 

kialakulatlan marad. Végül kevés kísérlet történik a beruházásokkal kapcsolatos tapasztalat 

dokumentálására, talán azért, mert olyan erős a megkönnyebbülés érzete, amikor a projektet 

végre befejezték, hogy senki sem kíván visszatekinteni és azon gondolkodni, hogy milyen 

tanulságokat lehetne az esetből levonni. Abban a néhány esetben, amikor ez megtörtént, maga 

a projekt súlyos kudarcot vallott. A létesítmény használatbavétele utáni tervezés fényűzés – 

noha nem lenne szabad annak lennie.  

Könyvünk és a kísérő kötet, amely esettanulmányokat tartalmaz Európa különböző részeiből, 

csak az első lépést jelenti abba az irányba, hogy ezt az ismeretanyagot könnyebben 

hozzáférhetővé tegyük. A tanulságok levonásának megkönnyítése és a jövőbeli beruházások 

eredményesebbé és fenntarthatóbbá tétele érdekében az értékelést integrálni kell a nagy 

kórházi átalakítások folyamatába, így határozva meg a „legjobb gyakorlatokat”. Ezeknek az 

értékeléseknek explicitté kell tenniük saját elemzési kereteiket, világossá kell tenniük, hogy a 

kórházi projektek stratégiai vagy taktikai teljesítményét elemzik-e. A szerkesztők remélik, 

hogy ez a két kötet élénk vitát vált ki az egészségügyi beruházásokkal összefüggő fő kérdések 

körül, a jó kórháztervezés, kialakítás és kivitelezés javára Európában és azon túl. 



Hátsó borító 

Az egészségügyi létesítményeket érintő jelentős befektetések  ellenére a mai napig kevés 

rendszerszintű tapasztalat áll rendelkezésre arra nézve, hogy hogyan tervezzünk és építsünk 

olyan intézményeket, amelyek a lehető  legjobban szolgálják a páciensek jobbulását, és 

biztosítják, hogy a szolgáltatások valóban összhangban legyenek a felhasználók igényeivel. 

Jelen könyv azt tűzte ki célul, hogy összefoglalja eddigi tudásunkat az egészségügyi szektort 

érintő  befektetések legfontosabb területeiről. 

Számos témát vizsgáltunk, beleértve például a hosszútávú beteggondozás új modelljeit, 

kapacitástervezést, a tőkebefektetés munkaerőre gyakorolt hatásait,  a piacot és a versenyt, a 

pénzügyi tervezésre használt rendszereket, az egészségügyi létesítmények egész életciklusát, a 

létesítménymenedzsmentet, a tőkebefektetés szélesebb körű, a helyi közösségre és gazdaságra 

gyakorolt hatását, azt, hogy hogyan lehet a beteggondozási modelleket tőkejavakká alakítani, 

illetve a terápiás és fenntartható design kérdéseit.  

Jelen könyv olyanoknak lehet leginkább hasznos olvasmány, akik érdeklődnek az 

egészségügyi tervezés, az egészségügyi szektort érintő pénzügyi kérdések, egészségügyi 

létesítmények építése és menedzsmentje iránt. Olyan témákat boncolgat, amelyek 

nagymértékben hozzájárulhatnak az egészségügyi projektek sikeréhez.  
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