
Beruházások	  változó	  	  
környezete	  



Bevezetés	  

•  Egészségügyi	  infrastruktúra	  
definiálása	  

•  Egészségügyi	  ellátásra	  fordíto;	  
nemze=	  kiadások	  35-‐70%-‐át	  
fordítják	  kórházakra	  

•  Egészségügyi	  szektorba	  fektete;	  
beruházások	  az	  összes	  
egészségügyi	  kiadás	  2-‐6%	  



Kórháztörténe=	  á;ekintés	  
Kórház	  szerepe	   Időszak	   Jellemző	  

Betegellátás	   VII.	  század	   Bizánci,	  a	  görög	  és	  arab	  gyógyító	  teóriák	  

Ápolás,	  lelki	  gondozás	   X.–XVII.	  század	   Valláshoz	  köthető	  kórházak	  

Fertőző	  betegek	  elkülönítése	   XI.	  század	   Fertőző	  betegek	  ápolás	  a	  

Szegény	  emberek	  egészségügyi	  
ellátása	  

XVII.	  század	   Emberbarát	  állami	  intézmények	  
megjelenése	  

Orvosi	  ellátás	   XIX.	  század	  vége	   Orvosi,	  sebésze=	  ellátás	  

Sebésze=	  központok	   XX.	  század	  eleje	   Kórházak	  technológiai	  fejlődése,	  
járóbeteg	  ellátás	  

Kórházközpontú	  egészségügyi	  
rendszerek	  

1950-‐es	  évek	   Nagy	  tömbösíte;	  	  kórházak	  	  

Terüle=	  általános	  kórház	   1970-‐es	  évek	   Nagy	  terüle=	  kórházak	  melle;	  kisebb	  
kórházi	  intézmények	  megjelenése	  

Akut	  ellátást	  nyújtó	  kórházak	   1990-‐es	  évek	   Rövid	  tartózkodás	  

Ambuláns	  sebésze=	  ellátó	  
központok	  

1990-‐es	  évek	   Minimál	  invazív	  sebésze=	  technikák,	  
egynapos	  ellátások	  növekedése	  



A	  modern	  kórház	  

Monty	  Python	  Hospital	  



Mi	  jellemzi	  a	  kórházcentrikus	  
modellt?	  

A	  kórházcentrikus	  modell	  a	  GDP	  növekedése	  és	  beruházási	  forrásokhoz	  való	  
könnyű	  hozzáférés	  esetén	  tartható	  fent	  

–  Magasak	  a	  fix	  költségek	  és	  az	  infrastruktúra	  értékcsökkenése	  gyorsabb,	  mint	  azt	  
pótolni	  lehetne	  

–  Beruházási	  forrásokhoz	  való	  hozzáférés	  egyre	  nehezebb	  

	  
–  Egyre	  több	  a	  bizonyíték	  arra,	  hogy	  a	  rövid-‐távú,	  tak=kai	  döntések	  helye;	  a	  hosszú	  

távon	  fenntartható	  stratégiai	  beruházások	  eredményesebbek	  
–  Klinikai	  és	  ápolás-‐alapú	  bizonyítékok	  alapján	  előnyösebb	  az	  decentralizált	  

integrált	  rendszer	  kialakítása	  
A	  betegek	  5-‐10%-‐nak	  ellátására	  fordítódik	  
teljes	  egészségügyi	  költségek	  40-‐70%-‐a	  

Mindeközben:	  
•  Államháztartási	  hiány	  növekszik	  
•  Szolgáltatások	  csökkennek	  
•  Kórházak	  hiánya	  növekszik	  
•  PPP/Strukturális	  Alap	  alapú	  adósság	  



Prioritások	  változása	  

Kórház	  

 
 

Életmód	  
és	  

közösségi	  
beruházások	  

Fontossága	  
növekszik	  

Csökkenés	  
hatása	  

 Egészséges	  	  
öregedés	  

Jelenlegi	  	  
helyzet	  

   PPP	  
	  

	  
	  

Kórház	  
	  

Kórház	  

Feszültség	  

Népegés
zségügy	  
	  -‐	  1950	  

Akut	  
ellátás	  
1950	  -‐	  
	  

Krónikus	  
megbete
gedések	  
	  2005	  -‐	  

Időskor
úak	  
ellátása	  
2015	  -‐	  



Mi	  indokolja	  a	  változásokat?	  

•  Népesség	  elöregedése	  és	  az	  ehhez	  kapcsolódó	  krónikus	  megbetegedések	  
számának	  növekedése	  

•  Technológia	  költségek	  növekedése	  terjedésének	  felgyorsulása	  
•  Betegek	  egészségtelen	  életmódja,	  megfelelő	  tájékoztatás	  
•  A	  „múlt	  prioritásai”	  A	  jelenlegi	  finanszírozási	  rendszer	  nem	  fenntartható	  a	  

jelenlegi	  szükségletekhez	  	  

Felhalmozódó	  adóság	  
	  

Kiadás	  
Rendelkezésre	  álló	  forrás	  

Az	  egészségügyi	  kiadások	  gyorsabban	  növekednek,	  mint	  a	  rendelkezésre	  álló	  az	  
adóból	  és	  biztosításokból	  származó	  bevételek	  



A	  társadalom	  elöregedése	  1.	  

Planning	  for	  the	  impact	  of	  an	  ageing	  popula=on	  

   2010 - 4 to 1 

   2050 - 2 to 1 

Nyugdíjasok és a  
munkaképes korú  
lakosság aránya 

•  Időskorúak	  egészségügyi	  költségei	  
•  Csökkenő	  jövedelem,	  	  
	  	  	  	  	  	  kormányzati	  és	  személyi	  
•  Produktív	  munkaerő	  csökkenés	  

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red 
x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.



A	  társadalom	  elöregedése	  2.	  

A	  65	  évnél	  idősebek	  sürgősségi	  ágyhasználatát	  befolyásoló	  tényezők	  

Számos	  külső	  tényező	  –	  nem	  csak	  klinikai	  okok-‐	  vezethet	  a	  sürgősségi	  felvételhez	  és	  a	  	  
hosszú	  tartózkodáshoz	  
A	  legtöbb	  tényező	  a	  kórházon	  kívüli,	  a	  kórház	  nem	  tudja	  befolyásolni	  
Ez	  jól	  illusztrálja,	  hogy	  miért	  fontos	  az	  integrált	  ellátás	  

Global	  Aging	  



Betegség-‐mintázat	  1.	  
Krónikus	  betegségek	  -‐	  hosszan	  tartó	  és	  általában	  lassú	  lefolyású	  
betegségek	  növekedése	  az	  egész	  világon.	  
• 	  Életkorral	  kapcsolatos	  
• 	  Életmóddal	  kapcsolatos	  
Leggyakoribb	  krónikus	  betegségek:	  
• 	  szívbetegség,	  	  
• 	  stroke,	  	  
• 	  rák,	  	  
• 	  krónikus	  légzőszervi	  megbetegedések	  
• 	  cukorbetegségek	  

	  5	  to	  1	  cost	  ratio	  -‐	  	  Chronic	  Disease	  
	  vs	  Acute	  Care	  costs	  

Késői	  és	  szakszerűtlen	  beavatkozások	  
valamint	  a	  szociális	  	  ellátás	  hiánya	  tovább	  
erősí=	  a	  kórházcentrikus	  ellátást	  



Betegség-‐mintázat	  2.	  
Ellátási	  modellek	  
Ellátási	  színtér.	  
•  Honnan:	  Kórházi	  bázisú	  ellátás	  (sürgősségi	  és	  balese=,	  fekvőbeteg-‐osztályok,	  

egynapos	  sebészet,	  járóbeteg-‐rendelés)	  és	  alapellátás.	  
•  Hová:	  Közösségi	  alapú	  járóbeteg-‐rendelő,	  amely	  nyito;an,	  több	  szereplős,	  

„	  „egylépcsős”	  létesítményként	  (one-‐stop	  shop)	  működik.	  
A	  beavatkozás	  természete.	  
•  Honnan:	  Szakosíto;	  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:	  Elköteleze;	  „társtermelő”	  –	  együ;működő,	  gyógyulásban	  akovan	  érdekelt,	  

saját	  jogokkal	  és	  köteleze;ségekkel.	  



Betegutak	  1.	  
Elkülönült	  ellátások.	  
Kórház,	  járóbereg,	  stb	  ,	  	  

Integrált	  	  ellátás	  (betegút)	  

Súlypontváltozás	  
Mi	  az	  ami	  ,működik	  és	  	  
mi	  az,	  ami	  nem	  az	  	  
ellátásban?	  

Teljes	  rendszerek	  
integrált	  betegszervezése	  	  
-‐	  Koherencia	  és	  minőség	  
-‐	  DemográTiai	  szempontok	  
-‐	  Beteg	  mint	  társszervező	  
-‐	  Egészségügyi	  reform	  új	  	  
	  	  	  integrált	  ellátási	  
	  	  	  modellen	  keresztül	  	  

„mérlegeljék	  az	  egészségüggyel	  
kapcsolatosan	  a	  kihívásokra	  
megoldást	  jelentő	  innovaov	  
megközelítéseket	  és	  modelleket,	  
és	  dolgozzanak	  ki	  a	  jövőre	  nézve	  
hosszú	  távú	  stratégiákat	  az	  
egészségügyi	  ágazatban	  (külön	  
hangsúllyal	  az	  egészségügyi	  és	  a	  
humánerőforrás-‐beruházásra)	  
annak	  érdekében,	  hogy	  a	  
kórházközpontú	  rendszerektől	  el	  
lehessen	  mozdulni	  az	  integrált	  
gondozási	  rendszerek	  felé,	  	  
növelve	  annak	  az	  esélyét,	  hogy	  
mindenki	  egyenlően	  részesüljön	  
a	  magas	  színvonalú	  egészségügyi	  
ellátásból,	  és	  csökkentve	  az	  
egyenlőtlenségeket	  

Gödöllő	  2011.	  június	  6	  



Betegutak	  2.	  

Javaslat	  poli=kai	  döntéshozók	  számára:	  
1.  Koherens	  ellátáspoli=ka	  meghatározása	  
2.  Reális	  célok	  meghatározása	  
3.  Kulturális	  különbségek	  figyelembevétele	  a	  

szociális	  és	  az	  egészségügyi	  ellátók	  közö;	  
4.  Meg	  kell	  találni	  a	  megfelelő	  egyensúlyt	  a	  

felhasználó	  és	  a	  szolgáltató	  közö;	  
5.  Célok	  elérése	  érdekében	  pilotprojektek	  

megvalósítása	  
6.  Tudásmegosztás	  
7.  Költséghatékonyság	  érdekében	  kutatások	  

végzése	  
8.  Vizsgálja	  meg	  a	  technológiai	  lehetőségeket	  

az	  integráció	  megkönnyítése	  érdekében	  



Orvosi	  technológiák	  2.	  



E-‐Health	  1.	  
Az	  „elektronikus	  egészségügy”	  vagy	  „e-‐egészségügy”	  fogalma	  ala;	  az	  információs	  és	  
kommunikációs	  technológiákon	  alapuló	  eszközöknek	  a	  használatát	  értjük	  a	  
megelőzés,	  diagnózis,	  kezelés,	  egészségellenőrzés	  és	  egészséges	  életmód	  területén.	  
	  
Az	  e-‐egészségügy	  lefedi	  a	  betegek	  és	  az	  egészségügyi	  szolgáltatók	  köz=	  
kommunikációt,	  az	  egészségügyi	  intézmények	  közös	  adatátvitel	  területeit	  és	  a	  
betegek	  vagy	  az	  egészségügyi	  szakemberek	  egymás	  köz=	  információcseréjét.	  Az	  
egészségügyi	  információs	  hálózatok,	  az	  elektronikus	  beteg-‐nyilvántartási	  
adatbázisok,	  a	  távorvoslási	  szolgáltatások,	  illetve	  a	  pácienseket	  támogató	  és	  
monitoráló	  hordható	  vagy	  hordozható	  berendezések	  ugyancsak	  az	  e-‐egészségügy	  
fogalomkörébe	  tartoznak.	  
	  
Az	  Európai	  Unió	  célja	  az	  „európai	  elektronikus	  egészségügyi	  térség”	  létrehozása.	  
•  az	  elektronikus	  egészségügyi	  nyilvántartási	  rendszer	  kialakítása;	  
•  	  az	  ellátási	  pontokat	  összekapcsoló,	  az	  egészségügyi	  fenyegetésekre	  adandó	  
válaszlépések	  koordinálására	  szolgáló	  információs	  hálózatok	  létrehozása;	  
•  az	  egészséges	  életmódról,	  a	  betegségmegelőzésről	  és	  hasonló	  témákról	  
felvilágosítást	  nyújtó	  online	  egészségügyi	  szolgáltatások	  kialakítása;	  
•  a	  távkonzultáció	  rendszerének,	  az	  elektronikus	  recepvelírás	  és	  az	  e-‐térítés	  
eszközrendszerének	  kidolgozása.	  



E-‐Health	  2.	  
Norrbotten	  megye,	  	  

Svédország	  
	  

Integrált	  eHealth	  stratégiák	  
hozzáférésének	  javítása	  

(video)	  



Összefoglalás	  

•  Jelenlegi	  kórházcentrikus	  modell	  idejétmúlt	  és	  pénzügyileg	  nem	  
fenntartható	  

•  A	  mélyülő	  gazdasági	  válság,	  és	  ennek	  kezelését	  szolgáló	  lépések	  
összehangolatlansága	  már	  veszélyezte=	  az	  ellátás	  minőségét	  	  

•  Fenn	  kell	  tartani	  a	  technológia	  fejlődést,	  de	  a	  szolgáltatásokat	  ennek	  
megfelelően	  kell	  	  átszervezni	  

•  Nagyobb	  erőforrást	  kell	  biztosítani	  a	  krónikus	  betegségek	  megelőzésére	  és	  
kezelésére,	  melyek	  csak	  hosszú	  távon	  térülhetnek	  meg.	  

•  Az	  öregedő	  népesség	  hatásának	  kezelése	  és	  az	  elöregedéshez	  kapcsolódó	  
krónikus	  betegségek	  szükségessé	  teszi	  az	  egészségügyi	  rendszerek	  
tervezésének	  és	  a	  szolgáltatásának	  újragondolását.	  

•  Az	  öregedő	  népesség	  további	  hatása,	  hogy	  kormányok	  az	  egészségügyre	  
fordítható,	  egyre	  csökkenő	  forrásai	  melle;	  megtalálják	  azokat	  a	  bevételi	  
forrásokat,	  melyek	  az	  időskorúak	  ellátásának	  fedezését	  lehetővé	  teszi.	  

•  Magyarország	  –	  az	  EU	  elnökség	  ala;	  javasolt	  változtatásai	  révén	  a	  kórház	  
alapú	  modelltől	  az	  integrált	  ellátási	  modell	  felé	  helyezte	  a	  hangsúlyt	  ,	  
melynek	  célja	  az	  elsődleges	  és	  a	  szociális	  ellátás	  közös	  	  



Ese;anulmány	  

Az	  egészségügyi	  létesítmények	  stratégiai	  tervezése	  	  
Észak-‐Írországban	  

	  



Egészségügyi	  és	  szociális	  ellátás	  Észak-‐
Írországban	  

•  Észak-‐Írország	  népessége	  1.7	  millió	  fő	  
•  A	  lakosság	  	  majdnem	  50%-‐a	  Belfas;ól,	  a	  fővárostól	  kevesebb	  mint	  40	  

percnyi	  távolságra	  lakik.	  
•  Az	  Egészségügyi,	  Szociális	  és	  Közbiztonsági	  Minisztérium	  viseli	  az	  ávogó	  

felelősséget	  Észak-‐Írországban	  az	  egészségügyi	  és	  szociális	  ellátások	  
szervezéséért	  és	  nyújtásáért.	  

•  Az	  egészségügyi	  és	  szociális	  ellátás	  létesítményeinek	  megközelítőleg	  
98%-‐a	  köztulajdonban	  van,	  és	  azokat	  a	  közszféra	  közvetlenül	  fize=	  

•  2007	  áprilisáig	  ezeket	  az	  ellátásokat	  17	  egészségügyi	  és	  szociális	  ellátó	  
alap	  (szolgáltató	  szervezet)	  nyújto;a	  az	  alábbi	  összetételben:	  
–  6	  akut	  kórházi	  tröszt;	  
–  6	  közösségi	  tröszt;	  
–  5	  vegyes	  akut	  és	  közösségi	  tröszt.	  

	  



Észak-‐Írország	  egészségügyi	  
ellátásainak	  problémái	  

•  az	  ellátás	  irán=	  kereslet	  folyamatos	  növekedése;	  	  
•  jelentős	  növekedés	  a	  sürgősségi	  felvételek	  számában,	  aminek	  következtében	  

a	  tervezhető	  műveleteket	  későbbre	  kell	  halasztani;	  
•  sok	  kórházi	  ágyat	  krónikus	  betegek	  foglalnak	  el,	  ideértve	  –	  de	  nem	  kizárólag	  –	  

az	  idős	  embereket,	  akik	  időről-‐időre	  felvételre	  kerülnek	  a	  kórházba	  állapotuk	  
stabilizálása	  érdekében	  	  

•  hosszú	  várólisták	  alakultak	  ki	  az	  alapellátásból	  kórházi	  járóbeteg-‐ellátásba,	  
diagnosz=kai	  vizsgálatra,	  tervezhető	  műtétre	  és	  egyéb	  kezelésre	  beutaltak	  
körében;	  

•  nehézségek	  merülnek	  fel	  a	  klinikai	  és	  ápolói	  munkaerő	  toborzásával	  
kapcsolatban,	  ideértve	  a	  munkaidőre	  vonatkozó	  EU-‐irányelvet	  is;	  

•  a	  kiváló	  minőségű	  komplex	  ellátás	  egyre	  inkább	  fenntarthatatlanná	  válik	  a	  
kisebb	  kórházakban;	  

•  túlzsúfolt	  balese=	  és	  sürgősségi	  részlegek,	  gyakran	  azért,	  mert	  a	  betegek	  
beutaló	  nélkül	  keresik	  fel	  a	  kórházat;	  

•  nem	  teljes	  az	  alapellátás	  illetve	  az	  akut	  szektorok	  közös	  integráció;	  

	  



Az	  egészségügyi	  létesítmények	  
újraszervezésének	  céljai	  

•  új	  egészségügyi	  modellek	  létrehozása;	  

•  a	  munkaerő	  átképzése	  

•  az	  ICT	  fejlődésében	  rejlő	  lehetőségek	  op=mális	  
kihasználása;	  

	  
•  a	  fizikai	  létesítmények	  újratervezése.	  



Az	  új	  modell-‐	  Emelt	  szintű	  ellátások	  
fejlesztése	  

Problémák:	  
•  kevéssé	  specializált	  tevékenységek	  decentralizálása	  a	  nagyobb	  akut	  központoktól	  a	  

közösségi	  bázisú	  létesítmények	  irányába.	  	  
•  Az	  új	  eljárásokkal	  	  folytato;	  kísérletek	  igazolták,	  hogy	  jelentős	  előnyöket	  hoz	  mind	  az	  

életminőség,	  mind	  pedig	  az	  egészségügyi	  erőforrások	  összes	  ráfordítása	  
tekintetében,	  ha	  a	  krónikus	  betegek	  közösségi	  létesítményekben	  végze;	  kezelése	  
még	  inkább	  középpontba	  kerül,	  megelőzve	  így	  a	  célszerűtlen	  kórházi	  beutalásokat	  és	  
a	  vissza-‐visszatérő	  felvételeket.	  	  

•  nem-‐specifikusan	  egészségügyi	  beavatkozások	  hangsúlyozása	  	  
•  felismerték,	  hogy	  a	  közösségi	  szolgáltatások	  jórészét	  egymástól	  elszigetelve,	  

különböző	  létesítményekben	  és	  helyiségekben	  végzik	  
•  felül	  kell	  vizsgálni	  	  a	  betegutakat	  
	  
Megoldás:	  
•  Integrált	  Klinikai	  Állapot-‐felmérési	  és	  Kezelési	  Szolgálat”	  (ICATS)	  elnevezésű	  

kezdeményezés	  kidolgozása	  -‐	  jövőben	  a	  betegek	  az	  ellátási	  útvonal	  legmegfelelőbb	  
lépcsőjére	  kerüljenek.	  	  

•  42	  új	  közösségi	  egészségügyi	  centrum	  
•  trösztök	  számát	  17-‐ről	  5-‐re	  csökkente;ék	  



Az	  új	  modell-‐	  A	  komplex	  ellátások	  
központosítása	  

•  Ellátásoknak	  a	  nagyobb	  mértékű	  központosítása	  amelyek	  komplexitásuk	  mia;	  olyan	  
magas	  szintű	  szaktudást	  és	  tapasztalatot	  igényelnek,	  amelyet	  a	  helyi	  kórházakban	  
nem	  lehet	  könnyűszerrel	  vagy	  megfizethető	  módon	  fenntartani.	  	  

•  Szakterületeken	  belüli	  specializáció,	  amely	  javíthatja	  a	  betegek	  gyógyulását.Ezek	  
fenntartása	  csak	  a	  nagyobb	  akut	  kórházakban	  vagy	  regionális	  centrumokban	  
lehetséges.	  

•  kizárólag	  szakorvosok	  által	  irányíto;	  balese=	  és	  sürgősségi	  ellátást	  –	  a	  szükséges	  
támogatás-‐spektrummal	  együ;	  –	  nem	  lehet	  hatékonyan	  fenntartani	  kisebb	  
kórházakban,	  úgyhogy	  ezeket	  korlátozo;	  számú	  akut	  kórházba	  kell	  telepíteni.	  

•  A	  kisebb	  helyi	  kórházakat	  úgy	  alakítják	  át	  a	  klinikai	  profilt	  és	  a	  fizikai	  formát	  tekintve,	  
hogy	  fontos	  szerepet	  töltsenek	  be	  az	  ellátásban	  a	  nagyobb	  akut	  kórházakkal	  alkoto;	  
hálózat	  szerves	  részeként.	  	  



	  Az	  ellátás	  új	  stratégia	  megvalósulásának	  területei:	  	  
•  új	  egészségügyi	  modellek	  létrehozása;	  
•  a	  munkaerő	  átképzése;	  
•  az	  ICT	  fejlődésében	  rejlő	  lehetőségek	  op=mális	  kihasználása;	  
•  a	  fizikai	  létesítmények	  újratervezése.	  
•  	  Az	  építési	  program	  jelentős	  tőkeszükségletét	  közpénzből	  valamint	  PPP-‐

struktúrákból	  fedezik,	  	  
Az	  újratervezeW	  rendszer	  kulcselemei:	  
•  öt	  terüle=	  egészségügyi	  és	  szociális	  ellátási	  tröszt,	  amelyeknek	  mindegyike	  az	  

egészségügyi	  és	  szociális	  ellátás	  teljes	  kon=nuumát	  nyújtja	  a	  helyi	  lakosságnak;	  	  
•  regionális	  centrumok	  kijelölése	  vagy	  fejlesztése	  a	  harmadlagos	  szintű	  ellátások	  bizonyos	  

körének	  kizárólagos	  szolgáltatójaként,	  amely	  szolgáltatások	  esetében	  célszerű	  a	  
központosítás;	  

•  az	  akut	  ellátások	  teljes	  körét	  végző	  kórházak	  számának	  18-‐ról	  10-‐re	  való	  csökkentése;	  
•  a	  fennmaradó	  kilenc	  kórház	  közül	  hétnek	  az	  átalakítása	  új,	  nem-‐akut,	  csökkente;	  szintű	  

ellátó	  létesítménnyé,	  amelyek	  a	  helyi	  közösségre	  koncentrálnak,	  és	  képesek	  a	  közbenső	  
szintű	  ellátások	  szélesebb	  körének	  végzésére;	  

•  42	  új	  „nappali”	  (fekvőbeteg-‐ágyak	  nélküli)	  közösségi	  egészségügyi	  centrum	  létrehozása,	  
azzal	  a	  fő	  céllal,	  hogy	  megelőzzék	  a	  szükségtelen	  kórházi	  felvételt.	  

Az	  új	  modell	  
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Az	  egészségügyi	  létesítmények	  	  
újraszervezésének	  szintjei	  	  

	  
1.	  szint:	  helyi	  egészségügyi	  centrumok	  (új	  építés	  költsége:	  1-‐5	  

millió	  font	  közö;);	  
2.	  szint:	  közösségi	  egészségügyi	  centrumok	  (építési	  költség	  

5-‐15	  millió	  font	  közö;);	  
3.	  szint:	  Helyi	  kórházak	  (építési	  költség	  40-‐70	  millió	  font	  közö;)	  
4.	  szint:	  Akut	  kórházak	  (építési	  költség	  200-‐300	  millió	  font)	  
5.	  szint:	  Regionális	  kiválósági	  centrumok	  (eltérő	  költségek)	  
	  
•  A	  tervek	  szerint	  minden	  szint	  kapcsolatban	  áll	  egymással	  a	  

klinikai	  technológia	  és	  az	  ICT	  hálózatok	  révén	  
•  Az	  egyes	  szinteken	  nyújtandó	  ellátások	  köre	  nincs	  mereven	  

rögzítve,	  	  
•  A	  modell	  helyi	  megvalósítása	  más	  és	  más,	  a	  helyi	  

körülményeknek	  és	  szükségleteknek	  megfelelően	  



Beruházás	  tervezés	  



Bizonyítékok	  azt	  mutatják,	  hogy	  a	  beruházások	  tervezése	  	  
nem	  mindig	  kellően	  megalapozott	  	  

Sikeres	  beruházás?	  



Beruházások	  sikerkritériumai	  

Hatékonyság	  -‐	  A	  beruházás	  a	  bekerülési	  költségen	  belül	  marad	  	  

Eredményesség	  -‐	  az	  eredmény	  megfelelő	  időben	  elérhető	  

Relevancia	  -‐	  beruházás	  szándékolt	  hatása	  hasznos	  
Hatás	  -‐	  a	  beruházásnak	  nem	  lehet	  számoDevő	  negaEv	  hatása	  

Fenntarthatóság	  -‐	  eredményeknek	  fenntarthatóknak	  kell	  lenniük	  
	  

	  



Rossz	  tervezés	  lehetséges	  
okai	  

Számos	  oka	  lehet	  a	  helytelen	  tervezésnek:	  
•  PoliJkai	  instabilitás	  
•  Előre	  nem	  látható	  gazdasági	  problémák	  
•  Demográfiai	  változások	  
•  Gyenge	  vagy	  nem	  megfelelő	  adatok	  és	  előrejelzések	  
•  Krónikus	  betegségek	  növekedése	  
•  Új	  technológiák	  és	  ellátási	  modellek	  
•  Lobbi	  tevékenységek	  
•  Társdalom	  részéről	  irreális	  elvárások	  melyek	  
befolyásolják	  a	  poliJkai	  döntéshozókat	  



Adatok	  helyes	  értelmezése	  
1. Példa:	  	  
Kórház	  egy	  napjának	  vizsgálata:	  
A	  betegek	  egyharmada	  igényelt	  csak	  
közvetlen	  beavatkozást	  

–  50	  fő	  diagnózis,	  nem	  akut	  beteg	  
–  50	  fő	  sürgősségi	  ellátás	  
–  200	  akut	  ellátás	  
–  300	  fő	  gondozás/	  rehabilitáció	  	  
–  50%-‐a	  krónikus	  beteg	  
–  70%-‐a	  a	  betegeknek	  60	  év	  fele_	  

2.Példa:	  	  
	  



St	  Olav	  Kórház	  

PoziEvumok:	  
•  Tágas,	  	  
•  Díjnyertes	  tervezés	  
•  Legmodernebb	  technológia	  
NegaEvumok:	  
•  Népességhez	  mérten	  túlméretezeD	  

kapacitás	  
•  Nehezen	  megközelíthető	  
•  A	  végső	  költségek	  Ezszer	  nagyobbak,	  mint	  

azt	  a	  kezdetekben	  tervezték.	  	  
•  A	  tervezeD	  beruházási	  ütemhez	  képest	  10	  

évvel	  elmaradnak	  
•  Kihasználatlan	  
•  Magas	  működési	  költség	  
•  Várólisták	  növekednek	  



Rikshospitalet	  Egyetemi	  	  
Kórház	  

PoziEvumok:	  
•  Tágas,	  	  
•  Épület	  alkalmazkodó	  képességét	  

növelték	  a	  jövőbeni	  elvárásokhoz.	  
•  Lakosság	  véleménye	  alapján	  leD	  

kialakítva	  
•  Green	  building	  
NegaEvumok:	  
•  A	  végső	  költségek	  meghaladják	  a	  

tervezeD	  költségeket	  	  
•  Ütemtervhez	  képest	  egy	  évvel	  elmarad	  

a	  beruházás	  befejezése	  



TakJkai	  és	  stratégiai	  
teljesítmény	  

Nincs	  kész	  minta	  milyennek	  kell	  
lennie	  a	  tökéletes	  kórháznak	  

?	  



Projekt	  életciklusa	  

Döntések	  és	  elemzések	  a	  projekt	  életciklusa	  folyamán	  

Indulási	  döntéshozatal	  technokraJkus	  modellje	  

Megoldások	  a	  technokraJkus	  modellre:	  	  
•  Döntési	  kapuk	  felállítása	  (mérföldkövek)	  
•  Gondoskodás	  a	  döntéshez	  szükséges	  

megfelelő	  alap	  megteremtéséről	  
•  Döntések	  ráirányítása	  a	  lényeges	  

kérdésekre	  és	  nem	  pedig	  a	  részletekre	  
•  PoliJkai	  kontroll	  megteremtése	  

Döntési	  folyamat	  szakaszai	  és	  indulási	  
pontjai:	  
•  Projekt	  indulási	  szakasz	  –	  első	  

elgondolás	  megfogalmazódik	  	  
•  Kivitelezési	  szakasz	  –	  

finanszírozásról	  szóló	  döntést	  
meghozzák	  

•  Üzemeltetési	  szakasz	  –	  beruházás	  
végeredménye	  megszületeD	  



A	  változás	  folyamatának	  megértése	  

szükséglet	


Döntés	

	

	


változás	
 megoldás	


Optimális teljesítmény	

	

	


hanyatlás	


szükséglet	

megoldás	


Beruházás időben eltolódik 



Biztonságos	  döntés	  alapja	  
bizonytalanság	  megtervezése	  

örökség „látszólagos kereslet” taktikai szükséglet stratégia szempont 

Stratégiai 
tervezési 
zóna 

bizonytalanság 

magas 

alacsony 

Bizonytalansági görbe 

Tervezésre fordított idő 

„biztonságos zóna” felé  
vezető út 

Adathiány	  



Finnország	  



	  
Régióra	  jellemző	  problémák:	  
	  
•  Folyamatosan	  növekvő	  várólista	  
•  Csökkenő	  beruházási	  források	  
•  Ellátáshoz	  való	  hozzáférés	  egyenlőtlensége	  
•  Párhuzamos	  szolgáltatások	  

A	  kórház	  problémái	  
	  
•  Folyamatos	  verseny	  a	  beruházási	  forrásokért	  
•  Gyenge	  minőségű	  ellátás	  
•  Növekvő	  kereslet	  
•  Munkaerő	  elvándorlás	  

Coxa	  



A	  koncepció	  megalkotása	  

	  	  	  	  Pirkanmaa	  kórházi	  körzet	  célja,	  hogy	  endoproteJkai	  sebészeJ	  ellátásra	  új	  szervezetet	  
hozzon	  létre.	  
	  
Megoldási	  javaslat:	  
•  ellátás	  koncentrálása	  	  
•  új	  ellátási	  modellek	  bevezetése	  
•  Ennek	  eredményeként	  a	  költségeket	  egyharmaddal	  csökkenteni	  lehet,	  	  
•  a	  minőséget	  pedig	  javítani	  lehetne.	  	  

Menedzseri	  alapelvek:	  
•  olyan	  ellátási	  utak	  kialakítása,	  amelyek	  áoogják	  a	  kórházi	  körzetet;	  a	  

munkafolyamatok	  rendszerbe	  szervezése;	  	  
•  a	  személyi	  állomány	  moJvációjának	  előtérbe	  állítása	  azzal,	  hogy	  a	  folyamat	  

„tulajdonosi	  jogait”	  a	  munkatársakra	  ruházzák;	  	  
•  a	  „Lean”	  menedzsment	  elveinek	  megvalósítása;	  
•  a	  fenJ	  megközelítési	  módok	  integrálása	  a	  méretgazdaságossági	  előnyök	  megszerzése	  

céljából.	  

	  
	  



GyakorlaJ	  megoldás	  
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Öt	  kritérium	  megvalósítása	  
•  A	  hatékonyság	  javítását	  illetően	  a	  Finnmedi-‐vizsgálatra	  támaszkodtak,	  

ellátási	  útvonalak	  kialakításával	  és	  az	  erőforrások	  újraelosztásával	  igyekezve	  
eredményt	  elérni.	  	  

•  Az	  eredményesség	  javítását	  az	  ellátási	  folyamatok	  rendszerbe	  szervezése	  
útján	  valósítoDák	  meg.	  	  

•  A	  relevancia	  elérését	  az	  ortopédiai	  szükségletekről	  az	  országos	  egészségügyi	  
vizsgálatban	  készült	  előrejelzések	  irányítoDák.	  	  

•  A	  hatás	  fokozódását	  a	  nagyobb	  kapacitás,	  a	  könnyebb	  hozzáférés	  és	  a	  jobb	  
kimenetelek	  eredményeként	  remélték.	  Noha	  a	  várólistákkal	  kapcsolatos	  
poliJkai	  nyomás	  lendületet	  adoD	  a	  hozzáférés	  felgyorsításának,	  azt	  is	  
felismerték,	  hogy	  a	  túlságosan	  hosszú	  várakozási	  idő	  a	  beteg	  állapotának	  
lényeges	  romlását	  okozhatja,	  életminősége	  pedig	  a	  beavatkozásig	  is	  
nyilvánvalóan	  rosszabb.	  A	  poliJkát	  fontosnak	  tartoDák,	  de	  nem	  tekinteDék	  
a	  fejlődés	  fő	  hajtóerejének.	  	  

•  A	  fenntarthatóságra	  való	  törekvés	  az	  egész	  körzeJ	  rendszerre	  kiterjedő	  
stratégiai	  érték	  keresésén,	  nem	  pedig	  az	  abban	  működő	  egyes	  
létesítmények	  vagy	  szereplők	  rövid	  távú	  takJkai	  pozicionálásán	  alapult.	  	  



Változás	  menedzselése	  

A	  Coxa-‐munkacsoport	  felismerte,	  hogy	  rendszerszintű	  változásra	  van	  szükség	  a	  
szolgáltatások	  megtárgyalásának,	  szervezésének	  és	  teljesítésének	  módjában.	  	  
	  
Fontos	  előmozdító	  tényező	  volt	  az,	  hogy	  a	  költségeket	  és	  a	  hozamokat	  bemutató	  
számszerű	  adatok	  álltak	  rendelkezésre	  
	  
Gondolkodásmód	  megváltoztatásában	  és	  a	  projekt	  melle_	  teljes	  elköteleződés	  
megnyerésében	  a	  valóságos	  áDörés	  nem	  a	  hivatalos	  eljárásokban,	  hanem	  a	  
beszélgetések,	  levélváltások,	  alkudozások	  és	  a	  nyilvánosság	  fényszórói	  elől	  rejtve	  
maradó	  meggyőzések	  bonyolult,	  kényes	  és	  időrabló	  sorozata	  révén	  meheteD	  végbe	  
	  
A	  Coxa-‐projektben	  részt	  vállaló	  poliJkusok	  a	  háDérben	  maradtak,	  csak	  akkor	  
vállalkoztak	  látványos	  cselekvésre,	  ha	  az	  előrehaladás	  konszolidálásához	  vagy	  a	  kapuk	  
megnyitásához	  ilyenre	  szükség	  volt.	  .	  	  
	  



Technikai	  és	  pénzügyi	  megoldás	  

•  az	  új	  kórház	  tervezésének	  és	  kivitelezésének	  számos	  részét	  kiszervezték;	  	  
•  minimális	  mértékű	  kiszerződés	  történt	  a	  technikai	  szakértelmek	  

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

•  innovaEv	  PPP-‐modell	  jöD	  létre,	  átlátható	  köz-‐	  és	  magántulajdonlással	  és	  
kiegyensúlyozoD	  befolyással	  az	  igazgatótanács	  szintjén;	  	  

•  kulcsrakész	  tervezés-‐építés	  beszerzési	  eljárás;	  	  
•  a	  tevékenység	  magját	  képező	  (szisztemaJzált)	  munkafolyamatokhoz	  

szaboD	  építészeJ	  koncepció,	  amelynek	  célja,	  hogy	  alkalmazkodóképes	  
tervezési	  jellemzők	  révén	  biztosítsa	  az	  egész	  életciklusra	  kiterjedő	  
fenntarthatóságot;	  	  

•  független	  forrásból	  származó	  tőkefinanszírozás,	  egy	  kereskedelmi	  bank	  
útján;	  	  

•  integrált	  ICT	  rendszerek.	  	  



Coxa	  modell	  
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Kórterem	  és	  diagnosztika	   kórterem	  

A	  betegeknek	  összesen	  90%-‐át	  áthelyezik	  rehabilitáció	  céljából	  az	  alapellátás	  keretében	  működő	  
intézményekhez	  és	  szolgáltatókhoz.	  	  
A	  tervezés	  révén	  megvalósult	  szinergiát	  és	  eredményességet	  jól	  szemlélteti	  az	  a	  tény,	  hogy	  két	  
műtét	  között	  a	  műtő	  előkészítéséhez	  szükséges	  idő	  a	  Coxa	  kórházban	  19	  perc,	  szemben	  azzal	  a	  1,5	  
órával,	  amikor	  még	  a	  tamperei	  egyetemi	  kórház	  egysége	  volt.	  	  
	  



Beruházás	  finanszírozás	  
és	  piaci	  verseny	  



Piaci	  verseny	  

Mit	  értek	  a	  piaci	  verseny	  ala2?	  
•  Árversenyt	  jelent-‐e	  a	  piaci	  verseny,	  vagy	  	  
•  elegendő,	  ha	  az	  ellátók	  a	  nagy	  volumenű	  szerződésekért	  

versenyeznek	  a	  közponD	  szabályozó	  szerv	  által	  meghatározo2	  
egységes	  árak	  melle2?	  	  

•  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?	  
	  
Piaci	  versenyt	  i2	  úgy	  értelmezzük,	  mint	  a	  kórházi	  ellátásban	  
végbement	  sokirányú	  fejlődés	  végeredményét.	  



Változások	  a	  kórházi	  ellátás	  
állami-‐magán	  összetételében	  

Az	  állami-‐magán	  összetétel	  az	  európai	  kórházi	  ellátásban	  
különbözőképpen	  alakul:	  
•  Angliát	  és	  a	  skandináv	  országokat,	  nagyrészt	  állami	  ellátási	  modell	  

jö2	  létre	  	  
•  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	  alapíto2ak.	  	  

•  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	  együ2esen	  a	  teljes	  ágyvolumen	  15%-‐ával	  
rendelkeztek.	  	  

•  Társadalom	  biztosítású	  alapú	  egészségügyi	  rendszerekben	  az	  
állami-‐magán	  	  összetétel	  kevésbé	  elterjedt.	  



Miért	  akarják	  alkalmazni	  a	  
piaci	  alapelveket?	  

Makró	  tényezők:	  
•  PoliDkai	  stratégia	  váltás-‐	  

kormányzaD	  decentralizáció	  –	  	  
az	  állami	  szerepvállalás	  
csökkentése	  

•  Ideológia	  –	  hit	  a	  piac	  
működésében	  

•  Gazdasági	  tényezők:	  
–  Államadóság	  kezelése	  
–  Külső	  gazdasági	  	  hatások	  
–  Gazdaság	  ösztönzése	  

•  Társadalmi	  igény	  

Mikro	  tényezők:	  
Költségvetés	  
•  Szűkös	  beruházási	  források	  	  
•  Költséghatékonyság	  javítása	  
Infrastruktúra	  fejlesztés	  
szükségessége	  
•  Munkaerő	  mobilitás	  
•  Épületek	  leromlo2	  állapota	  
Reformok	  és	  változások:	  
Beszerzések	  hatékonyságának	  
javítása	  
Fenntarthatóság	  
Teljes	  éle2artam	  költség	  



Külső	  hatások	  –	  	  
Európai	  Bizo2ság	  

A	  köz-‐magán	  társulások	  (PPP)	  az	  Európai	  Unió	  által	  szorgalmazo2	  
innova5v	  finanszírozási	  megoldást	  jelentenek.	  Különösen	  a	  
következőket	  segíDk	  elő:	  
•  közérdekű,	  többek	  közö2	  infrastrukturális	  és	  közszolgáltatás-‐

nyújtási	  projektek	  határokon	  átnyúló	  megvalósításának	  
megkönnyítése;	  

•  a	  finanszírozási	  kockázatok	  megosztása	  és	  a	  hagyományosan	  a	  
közszférát	  terhelő	  összes	  infrastrukturális	  költség	  csökkentése;	  

•  a	  fenntartható	  fejlődés,	  az	  innováció,	  a	  kutatás	  és	  a	  fejlesztés	  
ösztönzése	  a	  versenynek	  és	  a	  magánvállalkozások	  
köteleze2ségvállalásainak	  köszönhetően;	  

•  az	  európai	  vállalkozások	  részesedésének	  növelése	  a	  kormányzaD	  
beszerzések	  terén	  az	  Unión	  kívüli	  országok	  piacain.	  



A	  kórház	  szerepének	  változása	  	  

•  Európában	  a	  legtöbb	  kórház	  általános	  kórház,	  amely	  a	  sürgősségi	  és	  tervezhető	  
egészségügyi	  ellátások	  széles	  körét	  nyújtja.	  	  

•  Az	  utóbbi	  évDzedekben	  a	  fő	  irányzat	  a	  konszolidáció	  volt	  az	  általános	  kórházak	  
számának	  csökkenésével.	  	  

•  Újabb	  keletű	  fejlemény	  az	  olyan	  új	  ellátók	  felemelkedése,	  amelyek	  főleg	  magán,	  
egy	  szakágra	  szakosodo2	  szervezetek,	  és	  amelyek	  ruDnszerű	  kórházi	  ellátást	  
nyújtanak.	  

•  Az	  új	  dolog,	  hogy	  létrejö2üket	  most	  már	  támogatják	  a	  kormányok,	  és	  hogy	  
egyre	  bővíDk	  szolgáltatásaik	  körét.	  	  

•  Ezek	  a	  fejlemények	  több	  tényezővel	  magyarázhatók.	  	  
–  Az	  orvosi	  technológia	  fejlődése	  nem	  csak	  azt	  te2e	  lehetővé,	  hogy	  több	  beteget	  és	  az	  

egészségi	  problémák	  szélesebb	  körét	  kezeljék	  járóbeteg-‐környezetben,	  hanem	  azt	  is,	  
hogy	  ezt	  szakosíto2,	  önálló	  klinikák	  (stand-‐alone	  clinics)	  keretében	  végezzék.	  	  

–  A	  hosszú	  várólisták	  az	  elekgv	  ellátásban	  szintén	  fontos	  szerepet	  játszanak	  
–  Az	  új	  ellátók	  a	  feltételezések	  szerint	  növelik	  a	  produkDvitást,	  inkább	  beteg-‐barátok,	  

és	  bővíDk	  a	  betegek	  választási	  lehetőségeit.	  	  
–  Az	  új	  ellátók	  hatékonyabb	  munkamódszereket	  képesek	  bevezetni,	  mivel	  a	  meglévő	  

szabályok	  vagy	  hagyományok	  kevésbé	  köDk	  őket.	  	  
–  Kapcsolódik	  ez	  a	  piaci	  versenyhez	  is,	  mert	  az	  új	  belépők	  élénkíDk	  a	  versenyt.	  



A	  kórházak	  finanszírozása	  

•  A	  kórházak	  finanszírozásában	  bekövetkeze2	  
változások	  szintén	  jelentősek.	  Az	  európai	  kórházi	  
ellátásban	  általános	  a	  globális	  költségvetésektől	  
az	  esetösszetétel-‐alapú	  finanszírozásra	  való	  
fokozatos	  á2érés.	  	  

•  Az	  új	  finanszírozási	  modell	  önmagában	  véve	  nem	  
piaci	  reform,	  mivel	  anélkül	  használható	  a	  
költségvetés-‐allokációs	  folyamat	  
opDmalizálására,	  hogy	  bármiféle	  szándék	  
merülne	  fel	  a	  verseny	  bevezetésére.	  	  



Kórháztervezés	  és	  a	  
beruházások	  finanszírozása	  

•  Egy	  újabb	  keletű	  vizsgálat	  (E2elt	  és	  mtsai,	  2007)	  arra	  mutat	  rá,	  hogy	  
Európában	  a	  központosíto2	  modellek	  játsszák	  az	  uralkodó	  szerepet	  
a	  kórházi	  kapacitás-‐tervezésben	  

•  A	  centralizált	  kórházi	  kapacitás-‐tervezés	  és	  a	  beruházásokhoz	  
nyújto2	  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	  közponD	  vagy	  
regionális	  kormányzaD	  döntésektől	  beruházási	  terveik	  jóváhagyása	  és	  
finanszírozása	  tekintetében.	  



Mit	  tudunk	  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	  

•  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	  



Beszerzési	  stratégiák	  

Beszerzési	  gpusok:	  
•  a	  képesség	  házon	  belüli	  fenntartása;	  
•  valamely	  szállító	  kijelölése;	  
•  versenyeztetés	  (ezt	  gyakran	  alkalmazzák	  az	  építészek	  

kiválasztásakor);	  
•  versenytárgyalás	  kiírása.	  
Közbeszerzés	  gpusok:	  
•  nyílt	  versenytárgyalásos	  pályáztatás;	  
•  meghívásos	  pályáztatás;	  
•  regisztrált	  névjegyzékek;	  
•  projekt-‐specifikus	  előminősítés;	  
•  tárgyalásos	  pályáztatás.	  
	  
	  
	  



Beszerzési	  rendszerek	  



Innovagv	  beszerzés	  
Mi	  az	  innova5v	  beszerzés?	  Miben	  tér	  el	  az	  általános	  beszerzéstől?	  
	  
Innováció	  fogalma:	  Innováció	  az	  a	  folyamat	  melyben	  a	  technológiát	  és	  a	  tudást	  
átalakítjuk	  használható	  termékké	  vagy	  szolgáltatássá.	  

Innovációval	  kapcsolatos	  problémák:	  
Beszállítói	  oldal:	  
•  Nem	  megfelelő	  információ	  a	  vásárlói	  szükségletekről	  
•  A	  szabályozás	  nem	  támogatja	  az	  innovagv	  beszerzést	  
•  Időigényes	  a	  fejlesztés	  
•  Költséges	  a	  és	  kockázatos	  a	  fejlesztés	  
Vásárlói	  oldalról:	  
•  Új	  termék	  iránt	  nincs	  kellő	  bizalom	  
•  Társadalmi	  és	  környezeD	  haszon	  nem	  kellően	  érvényesül	  az	  új	  termékben	  
•  Az	  új	  termék	  az	  igényeket,	  szükségletet	  nem	  fedi	  le	  	  teljes	  mértékben	  

=	  PIACI	  CSŐD/BUKÁS	  



PROJEKT	  JÓVÁHAGYÁSA	  

FCB	  FOLYAMAT	  
FELVÁZOLÁSA	  

ELVÁRT	  EREDMÉNYEK	  
DEFINIÁLÁSA	  

BETELJESÜLETLEN	  
SUÜKSÉGLETEK	  

MEGHATÁROZÁSA	  

HIRDETÉS	  

BEÉRKEZETT	  AJNLATOK	  
ÁTTEKINTÉSE	  

VISSZAJELZÉS	  A	  BESZÁLLÍTÓI	  
LÁNC	  RÉSZÉRE	  

KONZULTÁCIÓ	  

BESZÁMOLÓ	  A	  
KONZULTÁCIÓRÓL	  

BESZERZÉSI	  STRATÉGIA	  
KIDOLGOZÁSA	  

VISSZAJELZÉS	  
BESZÁLLÍTÓK	  FELÉS	  

BESZERZÉSI	  STRATÉGIA	  
MEGVALÓSÍTÁSA	  

SZERZŐDÉS	  
TÁRGYALÁSA	  

Innovagv	  beszerzés	  folyamata	  

AZONOSÍTÁS	  
PIACI	  

ELKÖTELEZETTSÉG	   BESZERZÉS	  



Innova5v	  beszerzés	  

Erasmus	  University	  Medical	  Centre	  
	   A	  projekt:	  Ágymosó	  felújítása,	  70000	  ágy/év	  
Innova5v	  megközelítés:	  	  
Összköltség	  modell	  használata,	  szakértői	  megbeszélések,	  
szakmai	  utak,	  előértékelő	  kérdőív,	  	  
Piaci	  környezet:	  beszállítókkal	  egyeztetés,	  további	  kórházak	  
felkeresése,	  	  
Eredmény:	  (video)	  
	  



Európai	  Uniós	  támogatások	  

EU	  fő	  Strukturális	  Alapjai:	  
•  European	  Regional	  Development	  Fund	  (ERDF)	  
•  Kohéziós	  Alap	  
•  Európai	  Szociális	  Alap	  
•  FP7	  (Kutatás-‐Fejlesztés)	  

2007-‐2013	  „Új	  Pénzügyi	  Perspekgvák”	  egészségügy	  prioritás	  
	  5	  milliárd	  Euró	  egészségügyi	  infrastruktúrára	  –	  Magyarország	  
	  a	  legnagyobb	  kedvezményeze2	  

2014-‐2020	  	  -‐	  ?	  Infrastruktúra	  nem!	  

	  



Európai	  Uniós	  támogatások	  
felhasználásával	  kapcsolatos	  problémák	  

•  Stratégiai	  átgondoltság	  hiánya	  –projekt	  szinten	  is	  
•  Koordinagv	  funkció	  hiánya	  
•  A	  stratégiai	  problémákat	  sokszor	  projekt	  takDkai	  
szintű	  döntésekkel	  kezelik	  

•  PoliDkai	  stabilitás	  hiánya	  
•  TúlbürokraDzált	  folyamat	  
•  Ke2ős	  hatalommegosztás	  	  
•  Korlátozo2	  szakértői	  kapacitás	  
•  Idő	  kezelésének	  problémája	  
•  ?	  



Állam	  –	  magán	  partnerség	  1	  

Definíció::	  
•  az	  állami-‐magán	  partnerség	  olyan	  kockázat-‐megosztási	  

kapcsolat	  a	  közszféra	  és	  a	  magánszektor	  közö2,	  amely	  
valamely	  kívánatos	  közpoliDkai	  kimenetel	  megvalósítására	  
irányuló	  közös	  törekvésen	  alapul	  

•  projekt	  akkor	  állami-‐magán	  partnerség,	  ha	  hosszú	  távú	  
működtetési	  felelősség	  áll	  fenn	  a	  projekt	  éle2artama	  során	  

	  
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).	  



Állam	  –	  magán	  partnerség	  1	  

Az	  állami-‐magán	  partnerségek	  háromféle	  értelemben	  is	  
különböznek	  a	  beszerzés	  hagyományos	  formájától	  :	  
•  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-‐há2ér	  konkrét	  formája	  
határozza	  meg	  az	  előírt	  szolgáltatásokat.	  

•  A	  kockázat	  a	  közszféráról	  a	  magánszektorra	  tevődik	  át.	  

Az	  egészségügyi	  ellátásban	  az	  állami-‐magán	  partnerség	  
gyakran	  koncessziós	  szerződésre	  utal	  	  



Állami-‐magán	  
együ2működések	  gpusai	  1.	  

Modell	  

Public-‐Public	  Partnership	  
(Spanyolország)	  

A	  különleges	  célú	  állami	  tulajdonban	  lévő	  vállalat	  

„Elszállásolás	  jellegű”	  
(Egyesült	  Királyság,	  
Spanyolország,	  Svédország,	  
Franciaország,	  Ausztrália)	  

Csak	  az	  épületet	  magát	  szállítják,	  néha	  különböző	  
gpusú	  berendezésekkel	  együ2,	  beleértve	  a	  
gyógyászaD	  célú	  berendezéseket	  is.	  	  

„Twin	  accommodaDon”	  
(Portugália)	  

Elszállásolási	  célú	  és	  a	  gyógyító	  szolgáltatásokat	  
nyújtó	  állami-‐magán	  partnerségeket	  tartalmaz.	  

Franchise	  (Németország)	   Hatósági	  engedéllyel	  közszolgáltatás	  végzése	  

Teljes	  Public-‐Public	  Partnership	  
Spanyolország	  

Egész	  lakosság	  ellátásra	  vonatkozó	  modellek.	  A	  
legtöbb	  ilyen	  állami-‐magán	  partnerség	  az	  akut	  
kórházi	  ellátásra	  vonatkozik	  
	  



Állami-‐magán	  
együ2működések	  gpusai	  2	  
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Alzira	  modell	  -‐	  La	  Ribera	  kórház,	  	  
Valencia,	  Spanyolország	  

Spanyol	  egészségügyi	  rendszer	  jellemzői:	  
•  Adóbevételből	  származó	  bevételek	  
•  Ellátásért	  a	  felelősséget	  a	  17	  rigó	  vagy	  Autonóm	  Közösségek	  látják	  el	  
•  Törvény	  szabályozza	  garantált	  szolgáltatáscsomagot	  és	  meghatározzák	  az	  

egészségügyi	  kiadások	  minimális	  szintjét.	  
•  Minisztérium	  felügyeleD	  szerepe	  
•  Spanyolország	  egészségügyi	  kiadásai	  a	  legalacsonyabbak	  közé	  tartoznak	  Nyugat-‐

Európában	  (22424	  US	  dollár/fő,	  8,2%	  GDP	  
•  Régió	  feladata	  egészségügyi	  térkép	  felállítása	  
•  Orvosok	  közalkalmazo2ak	  –	  elvándorlás	  
•  Szociális	  ellátás	  is	  a	  régiók	  feladata	  
•  1986-‐os	  reform	  :praxiscsoportok	  létrehozása	  
•  Reform	  ellenére	  kórházi	  ellátás	  túlsúlya	  
•  Kórházak	  39%-‐a	  köztulajdonban	  (2002)	  
•  Járóbeteg-‐ellátó	  ambuláns	  centrumok	  	  
•  1997	  törvény:	  a	  törvény	  lehetővé	  teszi	  a	  magánszektor	  számára,	  hogy	  

közszolgáltatásként	  nyújtson	  ellátást,	  mindaddig,	  amíg	  szolgáltatásai	  ingyenesek	  
maradnak,	  és	  egyetemes,	  integrált	  ellátást	  nyújtanak	  



PPP	  modellek	  Spanyolországban	  



Az	  egészségügy	  helyzete	  
Valenciában	  

•  Lakosság:	  4.1	  millió	  fő	  (2001)	  5	  millióra	  emelkede2	  2008-‐ra	  
•  Valencia	  egészségügyi	  minisztérium	  éves	  költségvetése	  4	  

milliárd	  Euró	  
•  45000	  főt	  foglalkoztat	  a	  minisztérium	  
•  1000	  egészségügyi	  létesítményt	  
	  
Egészségügyi	  szükségletet	  befolyásoló	  tényezők:	  
•  MulDkulturálissá	  váló	  népesség	  
•  Kései	  urbanizálódás	  
•  Népesség	  elöregedése	  
•  Munkába	  álló	  népesség	  csökkenése	  
•  Lakosság	  elvándorlása	  

Ribera	  kerületben	  nem	  volt	  kórház	  



Alzira-‐modell	  1.	  
Hospital	  de	  la	  Ribera	  az	  állami-‐magán	  partnerségi	  (PPP)	  modell	  egyik	  spanyolországi	  
ú2örőjévé	  vált,	  amelynek	  alapján	  egy	  magántársaság	  szerezte	  meg	  a	  közkórház	  
építésére	  és	  működtetésére	  szóló	  szerződést.	  	  
	  
Az	  Alzira-‐modell	  vállalta:	  
•  	  a	  lakosság	  teljes	  körű	  ellátását,	  ami	  megkülönbözteD	  ezt	  a	  modellt	  az	  

egészségügyben	  létrejö2	  állami-‐magán	  partnerség	  (PPP)	  minden	  korábbi	  
változatától.	  	  

KezdeD	  problémák	  
•  KezdeD	  szakaszban	  kizárólag	  kórházi	  ellátás	  nyújtását	  tervezték	  a	  Ribera	  

kórházban	  
•  A	  modell	  finanszírozása	  nem	  volt	  megfelelő	  
	  
2003	  
Új	  szervezeD	  modellt	  lépte2ek	  életbe	  2003-‐ban,	  amely	  szerint	  a	  társaság	  mind	  az	  
alap-‐,	  mind	  pedig	  a	  másodlagos	  ellátást	  magára	  vállalta.	  	  
	  



Alzira-‐modell	  2.	  
Alzira	  Model	  I:	  1999/2003	  	  
Megadva	  10	  évre,	  kiterjeszthető	  15	  évre	  
egészségügyi	  szakorvosi	  ellátás	  
menedzselésére.	  	  
Fejkvóta:	  €204	  +	  fogyasztói	  árindex	  (CPI)	  
(1999).	  
Új	  kórház	  építése:	  Hospital	  de	  la	  Ribera.	  	  
Magánbefektetés	  61	  millió	  €.	  	  
“A	  pénz	  köveD	  a	  beteget”.	  	  

Alzira	  Model	  II:	  2003/2018	  	  
Megadva	  15	  évre,	  kiterjeszthető	  20	  évre	  a	  kórházi	  és	  alapellátás	  ellátás	  
menedzselésére.	  	  
Fejkvóta:	  379€	  (2006.	  januárjától	  494€)	  +	  az	  egészségügyi	  költségvetés	  
növekedési	  %-‐a	  (2008-‐ban	  572€).	  
Magánbefektetés	  68	  millió	  €	  a	  koncesszió	  időszakában.	  	  
“A	  pénz	  köveD	  a	  beteget”.	  	  



Közfinanszírozás	  

•  Az	  Alzira	  modellt	  a	  helyi	  kormányzat	  finanszírozza	  fejkvótás	  alapon	  
•  A	  kórház	  a	  forgalom	  7,5%-‐áig	  terjedő	  nyereséget	  tarthato2	  meg,	  e	  határ	  fölö2	  rész	  

pedig	  visszakerült	  a	  helyi	  kormányzathoz	  	  
•  Ha	  a	  kerüleD	  	  beteget	  más	  kórházban	  kezelik,	  a	  Ribera	  kórház	  viseli	  a	  költségek	  100%-‐

át,	  a	  megfelelő	  HBCs	  besorolás	  alapján.	  
•  Ugyanakkor,	  azokban	  az	  esetekben,	  amikor	  a	  kórház	  más	  területről	  érkező	  beteget	  lát	  

el	  a	  (HBCs	  alapján	  számíto2)	  költségeinek	  csak	  80	  %-‐át	  téríDk	  meg.	  

Az	  egy	  lakosra	  jutó	  költség	  
körülbelül	  20	  %-‐kal	  van	  a	  
Valencia	  Autonóm	  Közösség	  
többi	  részének	  átlaga	  ala2,	  
amely	  szintet	  poliDkailag	  
határoztak	  meg.	  	  

2007-‐ben	  1832	  alkalmazo2	  	  
(1314	  közvetlen,	  518	  
minisztériumi	  alkalmazo2	  



Állami	  ellenőrzés:	  	  
a	  koncessziós	  feltételek	  teljesülését	  egy	  miniszteri	  biztos	  felügyeli,	  aki	  a	  valenciai	  
egészségügyi	  miniszternek	  tesz	  jelentést	  
	  
Köztulajdon:	  
A	  közigazgatási	  koncesszió	  második	  időszakában	  az	  UTE-‐Ribera	  felépíte2	  egy	  új	  és	  
teljesen	  felszerelt	  egészségügyi	  központot,	  az	  Alzira	  II-‐t	  (6	  millió	  €s	  beruházás),	  és	  
felújíto2	  további	  egészségügyi	  központokat,	  valamint	  beruházo2	  új	  berendezésbe.	  	  
	  
A	  Ribera	  kórház	  301	  ággyal	  rendelkezik,	  az	  ellátás	  á�ogó	  körét	  kínálva.	  254	  egyágyas	  
szoba,	  27	  intenzív	  osztályi	  	  ágy,	  10	  pszichiátriai	  ágy	  és	  10	  újszülö2	  férőhely	  van.	  
Valamennyi	  egyágyas	  szobában	  van	  pótágy,	  telefon,	  saját	  fürdőszoba	  és	  televízió,	  
válsághelyzetben	  (például	  influenza-‐járvány	  idején)	  két	  személy	  is	  kerülhet	  egy-‐egy	  
szobába.	  
	  



Menedzsment	  1	  

Az	  Alzira	  modell	  keretei	  közö2	  a	  fő	  irányelvek	  beteg-‐orientáltak	  voltak,	  beleértve	  az	  
alábbiakat:	  
•  szabad	  hozzáférés	  a	  szakorvosi	  ellátáshoz,	  anélkül	  –	  legalább	  is	  eleinte	  –	  hogy	  az	  

alapellátás	  bármilyen	  kapuőri	  funkciót	  látna	  el	  (a	  betegek	  lojalitásának	  
megszerzése	  érdekében);	  

•  a	  szakorvosok	  és	  a	  kórházak	  szabad	  megválasztása;	  
•  a	  járóbeteg-‐ellátás	  és	  a	  tervezhető	  sebészeD	  beavatkozások	  meghosszabbíto2	  

elérhetősége	  –	  8:00-‐tól	  21:00-‐ig	  (a	  legtöbb	  spanyol	  közkórház	  nem	  végez	  klinikai	  
tevékenységet	  15:00	  után);	  

•  minthogy	  a	  betegeknek	  lehetőségük	  van	  arra,	  hogy	  más	  kórházba	  menjenek,	  a	  
Ribera	  kórház	  igyekszik	  rövid	  (két	  hétnél	  rövidebb)	  várakozási	  időt	  biztosítani	  
járóbeteg-‐részlegeiben;	  illetve	  90	  napnál	  kevesebbet	  a	  tervezhető	  sebészeD	  
beavatkozások	  esetében,	  továbbá	  hatékony	  baleseD	  és	  sürgősségi	  osztályt	  
működtet.	  	  

	  



Menedzsment	  2	  
Az	  integráció	  elősegítése	  céljából	  az	  alábbi	  intézkedéseket	  hajto2ák	  végre:	  	  
•  Orvosi	  kapcsolat:	  Minden	  egészségügyi	  központhoz	  hozzárendeltek	  egy	  konzultáns	  

orvost,	  aki	  ugyanazokkal	  a	  betegekkel	  foglalkozik,	  mint	  az	  alapellátó	  orvos.	  	  
•  Integrált	  alapellátási	  központok:	  ezeknek	  az	  a	  rendeltetése,	  hogy	  egyes	  

egészségügyi	  központok	  szolgáltatását	  kibővítsék	  helyszíni	  röntgennel,	  baleseD	  és	  
sürgősségi	  részleggel	  és	  szakorvosi	  járóbeteg-‐ellátó	  rendelőkkel.	  A	  cél	  az,	  hogy	  az	  
orvosi	  ellátás	  közelebb	  kerüljön	  a	  betegekhez.	  	  

•  Integrált	  ellátási	  útvonalak:	  ennek	  az	  a	  célja,	  hogy	  racionalizálja	  az	  egészségügyi	  
problémák	  megoldását	  az	  elsődleges	  megelőzéstől	  a	  palliagv	  ellátásig,	  beleértve	  az	  
akut	  ellátást,	  a	  rehabilitációt,	  a	  másodlagos	  prevenciót	  és	  a	  krónikus	  ellátást.	  	  

•  Integrált	  információs	  rendszerek:	  A	  Ribera	  volt	  az	  első	  közkórház	  Spanyolországban,	  
amelyben	  teljes	  körűen	  integrált	  számítógépes	  beteg-‐nyilvántartási	  (medical	  history)	  
rendszer	  működö2,	  beleértve	  az	  ápolói	  és	  orvosi	  bejegyzéseket,	  vizsgálatokat	  és	  
képalkotást.	  	  



Következtetés	  



A	  beruházás	  gazdasági	  dimenziói	  
	  

	  

	  



Az	  egészség,	  mint	  meghatározó	  uniós	  társadalmi	  
érték	  

EU	  strukturális	  támogatás	  –	  összegyűjtött	  és	  
megosztott	  erőforrás	  

	  
• Állampolgári	  jogok	  és	  tagállami	  kötelezettségek:	  	  
–  biztonságos,	  hozzáférhető,	  megbízható,	  megEizethető	  és	  
progresszív	  egészségügy	  

• EU	  stratégiai	  célok	  
–  Társadalmi	  kohézió	  a	  méltányosság	  és	  társadalmi	  
integráció	  révén	  

–  Hozzájárulás	  a	  gazdasági	  növekedéshez	  
• Kettős	  kihívás	  
–  Beágyazott	  nyomás	  az	  egészségen:	  időskor,	  krónikus	  
betegség,	  technológia,	  munkaerő	  

–  További	  nyomás:	  gazdasági	  válság	  



Az	  EU-‐nak	  növekvő	  gazdasági	  
bizonytalansággal	  kell	  szembenéznie	  

•  A	  ‘nagy	  mérséklés’	  
1980	  –	  2008	  
A	  GDP	  viszonylagos	  stabilitása	  
és	  növekedése	  
	  
	  

•  2008/9	  	  	  	  	  V	  	  	  	  alakú	  recesszió	  

•  20010/11	  a	  félelmetes	  	  W	  	  alakú	  duplasüllyedés	  

•  2012	  	  most	  	  	  L	  	  	  alakú	  recesszió	  
	  
	  

A	  strukturális	  
alapok	  	  
stratégiájának	  
új	  korszaka	  



EU	  Kohéziós	  politika	  –	  Befektetés	  a	  növekedésbe	  és	  a	  
munkahelyekbe	  	  	  

A	  gazdasági	  növekedés	  visszanyerése	  a	  jövőbeli	  kohéziós	  
politikák	  fő	  iránya	  

	  
• 	  Az	  Európai	  Regionális	  Fejlesztési	  Alap	  (ERFA)	  -‐	  gazdasági,	  társadalmi	  és	  
területi	  kohézió	  megerősítése	  a	  régiók	  közötti	  egyenlőtlenségek	  
kiegyenlítésével	  –	  az	  infrastruktúra	  Einanszírozásának	  fő	  forrása	  
	  
• 	  Az	  Európai	  Szociális	  Alap	  (ESZA)	  –	  ‘befektetés	  az	  emberekbe’	  EU-‐s	  cél	  fő	  
pénzügyi	  forrása	  
	  
• 	  A	  strukturális	  alapok	  (SA)	  feltételeinek	  megerősítése–	  javuló	  
teljesítménykövetelmények	  és	  hatások	  értékelése,	  különös	  tekintettel	  az	  
eredményekre	  
	  
A	  ‘politikai’	  (SA)	  klíma	  a	  nyíltabb	  gazdasági	  növekedés,	  Eiskális	  
fenntarthatóság	  és	  eredmények	  irányába	  tolódik	  



Az	  SA	  korábbi	  infrastrukturális	  alkalmazásának	  
tapasztalatai	  nem	  túl	  biztatóak	  

Óriási	  a	  feszültség	  a	  rövidtávú	  problémák	  és	  a	  stratégiai	  
értékbe	  való	  befektetés,	  valamint	  a	  hosszútávú	  hatás	  

között	  

•  “A	  stratégiai	  beruházásokról	  gyakran	  kiderül,	  hogy	  csupán	  
vonzó	  ötletek	  megfelelő	  vagy	  megbízható	  bizonyíték	  
nélkül,	  amelyek	  lazán	  kapcsolódnak	  a	  stratégiához	  és	  az	  
integrációhoz	  ”	  –	  a	  Magyar	  Egészségügyi	  Állam0tkár	  

•  Tendencia	  a	  rövidtávú	  takQkai	  befektetésre	  a	  hosszútávú	  
stratégiai	  érték	  elérésének	  árán–	  néha	  indokolt	  

•  Gyenge	  bizonyíték	  a	  Vissza	  a	  befektetésről	  (Return	  on	  
Investment-‐	  ROI)	  -‐	  ‘szabad	  javak’	  kultúra	  



A	  DG	  Regio	  nézőpontja	  az	  egészségügyi	  
beruházásokról	  a	  jelenlegi	  pályázási	  
időszakban	  (2007	  –	  13)	  	  –	  nem	  biztató	  

“Fő	  	  kihívások:	  
–  Hosszú	  prioritáslista,	  fókusz	  nélkül	  
–  Világos	  stratégia	  hiánya	  
–  Társadalmi	  integrációhoz	  való	  kapcsolódás	  hiánya	  
–  Társadalmi	  és	  terüleQ	  egyenlőtlenségek	  nincsenek	  a	  
célpontok	  közö]	  

–  További	  beruházások	  kockázata	  a	  nem	  megreformált,	  nem	  
hatékony	  és	  drága	  egészségügybe	  

–  A	  beruházások	  fenntarthatósága	  nem	  biztosíto]	  
–  PoliQkai	  hatások	  (a	  tervezés	  vagy	  a	  végrehajtás	  fázisába)	  
–  Nem	  átlátszó	  eljárások	  
–  Lobby”	  



Kohéziós	  politika	  2014/20	  –	  az	  egészségügy	  
nem	  szerepel	  a	  kiemelt	  prioritások	  között	  

	  
	  Kohéziós	  politika–	  tartalom,	  amely	  az	  	  ‘egészségre’	  sajátos	  feltételekkel	  
utal	  
–  stratégia,	  mely	  garancia	  a	  minőségi	  egészségügyi	  ellátásra	  és	  a	  
gazdasági	  növekedésre	  és	  fenntarthatóságra	  

–  összehangolt	  intézkedések	  a	  minőségi	  egészségügyi	  ellátásért	  
–  intézkedések	  az	  egészségügyi	  szektor	  hatékonyságára	  	  hasznos	  
innovációval:	  technológiák,	  szolgáltatási	  modellek	  és	  
infrastruktúra	  

–  monitorozási	  és	  értékelési	  rendszer	  –	  beleértve	  az	  egészséget	  
–  keret,	  mely	  körvonalazza	  az	  egészségügyben	  rendelkezésre	  álló	  
költségvetési	  forrásokat	  

A	  strukturális	  alapokat	  sikeresen	  teljesítő‘egészségügy’	  számára	  olyan	  
projektek	  kellenek,	  amelyek	  összhangban	  vannak	  a	  kohéziós	  politika	  	  
irányelveivel	  –	  a	  gazdasági	  hozzájárulás	  a	  legfontosabb	  



Európa	  2020	  (fő	  stratégiai	  dokumentum	  Európa	  
számára)	  –	  Egyedi	  hivatkozások	  az	  egészségügyre	  

•  Okos	  növekedés	  
–  az	  Innovációs	  Unió-‐	  fókusz	  a	  kihívásokon,	  beleértve	  az	  egészséges	  
idősödést.	  	  	  

–  Európa	  digitális	  agendája	  –	  online	  egészség	  népszerűsítése.	  	  	  
•  Beleértett	  növekedés	  

–  Európai	  platform	  a	  szegénység	  ellen	  –	  az	  egészségügyhöz	  való	  
hozzájutás	  elősegítése	  a	  tagállamok	  akcióival	  párhuzamosan.	  	  	  

•  Fenntartható	  növekedés	  

–  "Fiskális	  konszolidáció	  és	  hosszútávú	  pénzügyi	  fenntarthatóság	  
kéz	  a	  kézbe	  megy	  a	  fontos	  strukturális	  reformokkal,	  főleg	  a	  
nyugdíjjal,	  az	  egészségüggyel,	  társadalmi	  hálóval	  és	  az	  oktatási	  
rendszerrel	  

•  Erőforrás-‐hatékony	  Európa	  –	  a	  szén	  agenda	  



DG	  Regio	  
“Az	  egészségügy	  megközelítése	  2013	  után”	  

	  
	  

•  „Igazodás	  az	  Európa	  2020	  stratégiához	  (A	  szegénység	  és	  a	  
társadalmi	  kirekesztés	  elleni	  európai	  plaborm,	  A	  tevékeny	  és	  
egészséges	  időskor	  témájára	  vonatkozó	  európai	  innovációs	  
partnerség)	  

•  Fókusz	  a	  felzárkozó	  tagállamok	  és	  régiók	  növekedését	  gátló	  
tényezőkön	  

•  Az	  egészségügyi	  rendszer	  változtatásának	  előmozdítása	  
•  A	  változó	  környezethez	  igazíto]	  fenntartható	  beruházások	  
•  Prioritás	  az	  egészségügyi	  egyenlőtlenségek,	  egyenlő	  egészségügyi	  

hozzáférés	  a	  szegényeknek	  és	  nagyon	  szegényeknek”	  
A	  fenQek	  hangsúlyozása	  a	  gazdasági	  kapcsolódó	  stratégiákban	  



Az	  apály	  a	  gazdasági	  SA	  beruházásoknak	  
kedvez	  

•  “Az	  innovációt	  teljes	  mértékben	  fel	  kell	  használni,	  mint	  a	  
strukturális	  változások	  és	  gazdasági	  átalakulások	  motorját”	  
-‐	  ERP	  biztos	  

•  “Az	  SA	  az	  európai	  régiók	  és	  tagállamok	  gazdasági	  
újjáélesztésének	  és	  lendületének	  egyik	  alapvető	  eleme”	  -‐	  
JRC	  igazgató	  

	  
•  “Az	  eredményeken	  alapuló	  megközelítés	  csökkenti	  a	  
széttöredezettséget	  és	  növeli	  a	  hatást,	  az	  értékelés	  szerves	  
rész”	  –	  a	  Világbank	  vezető	  közgazdásza	  



Az	  egészségügyi	  szektor	  számára	  fontos	  
kérdések	  

•  Annak	  biztosítása,	  hogy	  a	  „gazdaságilag	  vonzó”	  
ágazatokkal	  való	  versenyben	  az	  egészségügy	  megkapja	  
a	  megfelelő	  prioritást–	  a	  kincstár	  támogatása	  fontos	  

•  A	  tagállamok	  prioritásai	  és	  a	  kohéziós	  poliQka	  elemei	  
és	  az	  Európa	  2020	  közöc	  egyensúly	  

•  Innováció,	  mint	  az	  egészségügyi	  programok	  fontos	  
eleme	  
–  Szolgáltatási	  modellek	  
–  Struktúrák	  (reform)	  
–  Öröklö]	  problémák	  legyőzése	  
–  Gazdasági	  érték	  és	  fenntarthatóság	  

•  MulQ-‐alapú	  projektek	  
•  Ágazatközi	  integrált	  projektek	  
•  Tudás,	  jártasság	  és	  kompetencia	  
•  Beruházások	  igazgatása	  szűk	  időhatáron	  belül	  



Az	  egészségügyi	  SA	  stratégiai	  keretének	  
alapja	  

–  Kontextus	  megértése	  
•  Gazdasági	  válság	  –	  hatás	  a	  növekedésre	  és	  a	  foglalkoztatásra	  

–  Szükségletek	  felmérése	  és	  fejlesztési	  koncepció	  
•  A	  szociális	  védelem	  és	  nyugdíjrendszer	  megfelelőségének	  és	  
fenntarthatóságának	  értékelése	  és	  az	  egészségügyi	  rendszerekhez	  való	  jobb	  
hozzáférés	  biztosítása	  

–  Stratégiai	  prioritások-‐	  és	  szakpolitikák	  
•  Társadalmi	  -‐	  egyenlő	  hozzáférés	  és	  minőség	  –	  integrált	  gondozási	  modellek	  
•  Gazdasági-‐	  Eiskális	  konszolidáció	  és	  hosszútávú	  pénzügyi	  fenntarthatóság	  
együtt	  jár	  a	  fontos	  strukturális	  reformokkal,	  különösen	  a	  (nyugdíj)	  
egészségüggyel	  

–  Operatív	  intézkedések	  
•  Informatikai	  hozzáférés	  erősítése	  	  -‐	  online	  egészségügy	  előmozdítása	  
•  Egészséges	  időskor	  előmozdítása	  
•  Hatékonyság	  ösztönzése–	  innováció,	  technológia,	  szolgáltatási	  modellek,	  
infrastruktúra	  

–  Értékelés	  és	  elszámolhatoság	  	  -‐	  hatékony	  monitorozás	  és	  értékelés	  



A	  stratégiai	  gazdasági	  és	  egészségügyi	  
beruházások	  regionális	  fókusza	  

•  A	  regionális	  kormányzat	  gyakran	  a	  szakpolitikák	  keresztpontja,	  pl.	  
oktatás,	  foglalkoztatás,	  a	  KKV-‐k	  fejlesztése,	  utak	  és	  közlekedés	  –	  keretet	  
biztosít	  ‘az	  egészségügy	  minden	  szakpolitikában’	  integrációhoz,	  
beruházások	  összehangolása,	  az	  SA	  stratégia	  részeként	  

•  A	  célzott	  egészségügyi	  ágazati	  beruházások	  felzárkózó	  vagy	  az	  alacsony	  
gazdasági	  teljesítményű	  területeken:	  
–  Hozzájárul	  a	  gazdasági	  újjászületéshez;	  
–  Társadalmi	  kohézió	  erősítéséhez;	  
–  Növeli	  a	  foglalkoztatási	  kilátásokat,	  foglalkoztatási	  politikával	  
kombinálva;	  

–  Regionális	  és	  helyi	  munkaerő-‐piacon	  az	  alapkészségek	  növeléséhez.	  



Új	  kórházi	  fejlesztések	  elhelyezése	  

•  Az	  elmúlt	  években	  számos	  európai	  országban	  a	  kórházi	  infrastruktúra	  
megújítása	  felvete]e	  a	  kérdést,	  hogy	  új	  kórházat	  kell	  építeni	  
zöldmezős	  beruházásban	  vagy	  a	  város	  központjában	  elhelyezkedő	  
régieket	  kell	  rehabilitálni.	  	  

•  Milánó	  és	  Verona	  a	  régi	  hely	  melle]	  döntö].	  Ezek	  a	  döntések	  	  a	  
kórház	  által	  jelente]	  közösségi	  kultúra	  és	  szolidaritás	  alapján	  
szüle]ek.	  “Ez	  az	  a	  hely,	  ahol	  a	  közösségeddel	  aláírsz	  egyfajta	  
társadalmi	  szerződést.”	  	  

•  Másfelől	  a	  régi	  helyek	  nem	  teszik	  lehetővé	  a	  rehabilitációt	  vagy	  új	  
technológiák	  bevezetését,	  ezért	  új	  kórházak	  épülnek	  különböző	  
helyeken.	  	  

•  Bármelyikre	  kerül	  sor,	  fontos	  felismeri	  a	  kórház	  és	  a	  társadalom	  
közöc	  kapcsolatot,	  valamint	  a	  széleskörű	  gazdasági	  tényezők	  hatását	  
a	  lakosságon.	  	  



Befektetés	  a	  társadalomba	  

•  Az	  egészségügyi	  infrastruktúra	  beruházást	  oly	  
módon	  kell	  tenni,	  hogy	  támogassa	  a	  helyi	  
dinamikus	  vállalkozásokat,	  növelje	  a	  helyi	  
foglalkoztatást,	  szélesítse	  az	  alapképze]séget,	  
javítsa	  a	  lakosság	  egészségi	  állapotát	  és	  erősítse	  a	  
társadalmi	  kohéziót.	  	  

	  
•  Ezt	  a	  fajta	  hozzáado]	  értéket	  várhatjuk	  el	  a	  
állami	  szervezetektől,	  akik	  állami	  pénzt	  költenek	  
vagy	  közhasznú	  célra	  használnak	  fel	  pénzt.	  



Az	  USA	  elől	  jár	  a	  befektetések	  gazdasági	  
hatásának	  mérésében,	  beleértve	  a	  

foglalkoztatást	  -‐	  Európa	  elmarad	  ettől	  	  



Az	  egészségügyi	  beruházások	  és	  a	  közösség	  
perspektívái	  

•  Hollandiában	  nemrég	  volt	  egy	  verseny	  „a	  kórházak	  és	  egészségügyi	  
létesítmények	  helyéről”.	  A	  nyertes	  pályamű	  a	  következő	  jellemzőket	  
fogalmazta	  meg:	  
–  humanizálás:	  hangsúly	  az	  emberen;	  
–  urbanizáció:	  integráció	  a	  város	  területén	  és	  a	  városon	  belül;	  
–  társadalmi	  kapcsolatok:	  az	  odatartozás	  érzése	  és	  a	  szolidaritás;	  
–  szervezés:	  eredményesség,	  hatékonyság	  és	  jólét;	  
–  interakQvitás:	  a	  szociális	  és	  egészségügyi	  szolgáltatások	  hálózatán	  keresztül	  a	  

teljes	  és	  folyamatos	  egészségügyi	  ellátás	  biztosítása;	  
–  alkalmasság:	  a	  helyes	  kezelés	  és	  a	  megfelelő	  erőforrás	  felhasználás;	  
–  megbízhatóság:	  biztonság	  és	  védelem;	  
–  innováció:	  újítások	  a	  diagnoszQka,	  terápia	  és	  kommunikációs	  technológia	  

területén;	  
–  kutatás:	  klinikai	  és	  tudományos	  fejlődés;	  
–  képzés:	  szakmai	  és	  kulturális	  képzés	  és	  folyamatos	  tanulás.	  



Szétszórt	  ‘kórház’	  –	  és	  az	  egészséges	  város	  
Egészségügyi	  beruházások,	  mint	  a	  társadalmi	  kohézió	  és	  

városi	  megújulás	  támogatói	  –	  néhány	  példa	  



A	  városba	  integrált	  egészségügy	  

Új	  ICT	  és	  eHealth	  technológiák	  kapcsolódása	  a	  kevésbé	  invazív	  klinikákhoz	  
A	  technológiák	  lehetővé	  teszik	  ,	  hogy	  a	  szélesebb	  körű	  szolgáltatások	  	  	  
átköltözzenek	  a	  helyi	  közösségekbe,	  közelebb	  az	  emberekhez.	  
Hozzá	  lehet	  kapcsolni	  őket	  a	  járulékos	  lakossági	  és	  egészségügyi	  	  
vállalkozásokhoz,	  pl.	  gyógyszertárak,	  Eizioterápia	  stb.	  



Utrecht	  (Hollandia)	  A	  fenntartható	  infrastruktúra	  
integrálása	  és	  a	  városfejlesztés	  felölelve	  az	  

egészségügyi	  létesítményeket	  is	  



A	  technológia	  lehetőségének	  átalakítása	  pl.	  eHealth	  
alapú	  stratégiák	  az	  ellátásban	  

	  

Modular	  –	  szétszórt	  kórház	  



Az	  egészségügy	  és	  az	  oktatás	  integrálása-‐	  a	  
társadalmi	  integráció	  fókuszpontja	  

Kiterjedt	  iskola	  közösségi	  egészségügyi	  központtal–	  	  
Kooiplein	  Leiden	  	  



Sargfabrik,	  társadalmat	  és	  egészséget	  integráló	  Hollandia	  



Sykehuset	  
Telemark 	


Ter	  reede	  
vlissingen	  

St	  Josephs	  
Cork	  

Ikonikus	  kórházak	  jellemzői-‐	  
helyi	  közösségi	  ellátás	  és	  
város	  rehabilitáció	  
támogatása.	  



Hozzáadott	  társadalmi	  érték–	  Solna	  
Karolinska	  

“Az	  új	  városi	  terület	  Norra	  
Station	  körül	  egyedülálló	  
környezetben	  egyesíti	  a	  
városi	  vezető	  kutatás,	  
vállalkozás	  és	  lakhatás	  
előnyeit	  Európa	  
legizgalmasabb	  növekedési	  
régiójában.”	  



Integrált	  élet-‐	  és	  munkakörülmények	  és	  az	  egészség,	  
Hollandia	  



A	  társadalmi	  integráció	  érdekében	  tett	  
lépések	  az	  Egyesült	  Királyságban	  

•  Az	  Angliában	  és	  Wales-‐ben	  alkalmazo]	  helyi	  kezdeményezésű	  
pénzügyi	  szövetkezet	  (LIFT)	  	  a	  köz-‐	  és	  magánszféra	  közös	  
vállalkozása,	  hogy	  felújításra	  kerüljenek	  az	  alapellátás	  
helyiségei.	  Mindemelle]	  a	  LIFT	  nemcsak	  az	  új	  épületek	  
megszerzésére	  irányul,	  hanem:	  	  

•  a	  gazdag	  és	  hátrányos	  helyzetű	  térségek	  létesítményei	  közöc	  
egyenlőtlenségekre;	  

•  szegényebb	  települések	  újjáépítésére;	  
•  elsődleges	  elhelyezésre	  a	  gondozásban;	  
•  az	  egészségügyi	  és	  szociális	  ellátó	  létesítmények	  és	  

szolgáltatások	  integrálására	  (gyógyszertárak	  vagy	  tanácsadási	  
irodák);	  

•  rugalmas,	  alkalmazkodó	  és	  fenntartható	  alapellátásra	  széles	  
társadalmi	  szolgáltatásnyújtással,	  beleértve	  az	  egészséghez	  
kapcsolódó	  kiskereskedelmet.	  



	  
Beruházás	  és	  az	  egészségügyi	  

munkaerő	  



Tartalom	  
•  Munkaerőpiaci	  változás	  dinamikája	  Európában.	  	  A	  

beruházási	  stratégia	  munkaerő	  toborzásra	  és	  megtartásra	  
gyakorolt	  hatása	  	  

•  Munkafolyamatok	  integrálása	  és	  tervezése:	  Hatékonysága	  
a	  betegek	  gyógyulására,	  betegbiztonságra,	  költséghatékony	  
munkaerő	  foglalkoztatás	  

•  Tényeken	  alapuló	  tervezés	  –	  a	  kórházi	  környezet	  
•  Az	  egészségügyi	  eszközök	  hozzáférhetősége	  és	  elhelyezés	  a	  

kórházban	  	  
•  Emberi	  erőforrás	  figyelembevétele	  kórháztervezési	  

projektekben	  
•  Tőkeberuházás	  a	  „fenntartható”	  emberi	  erőforrásba	  



•  Rhoen	  Klinikum,	  Németország,	  	  
•  Coxa	  Kórház,	  Finnország	  



Beruházás	  és	  a	  munkaerő	  közötti	  kapcsolat	  

•  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	  képzeT	  és	  
moUvált	  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).	  	  



Munkahelyi	  környezeti–	  ápolási	  
tevékenység	  példája	  alapján	  

•  A	  kiváló	  teljesítményt	  támogató	  és	  az	  ápolók	  vonzására	  és	  
megtartására	  alkalmas	  munkakörnyezetre	  kezdik	  a	  „pozi^v	  
szakmai-‐munkahelyi	  környezet”	  megnevezést	  alkalmazni	  
(InternaUonal	  Council	  of	  Nurses,	  2007b).	  	  

•  A	  kiváló	  teljesítményt	  támogató	  és	  az	  ápolók	  vonzására	  és	  
megtartására	  alkalmas	  munkakörnyezetre	  kezdik	  a	  „pozi^v	  
szakmai-‐munkahelyi	  környezet”	  megnevezést	  alkalmazni	  	  

•  ”A	  biztonságos	  és	  egészséges	  munkafeltételek	  
megteremtése	  az	  alkalmazoTak	  számára	  az	  egyik	  legjobb	  
befektetés,	  amely	  ebben	  az	  ágazatban	  
lehetséges„	  (Registered	  Nurses	  AssociaUon	  of	  Ontario,	  
2008),	  ami	  a	  termelékenység	  javulásában,	  a	  munkától	  való	  
távolmaradás	  csökkenésében	  és	  a	  munkavállalók	  
moráljának	  emelkedésében	  nyilvánul	  meg.	  



Létesítmények	  és	  a	  berendezések	  közötti	  
különbségek	  

•  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	  közöT,	  illetve	  a	  közöT,	  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	  terjeszteTék	  ki	  ezt	  a	  felismerést	  az	  
építeT	  környezetre	  



Berendezések	  hatása	  a	  gyógyító	  
környezetre	  

•  Egyre	  kiterjedtebben	  kutatják	  építészeU	  nézőpontból,	  hogy	  az	  
építeT	  környezet	  miként	  járul	  hozzá	  a	  betegek	  gyógyulásához.	  	  

•  A	  kórházépületek	  négy	  sajátosságát	  vizsgálták,	  melyekről	  
hagyományosan	  úgy	  gondolják,	  hogy	  hozzájárulnak	  a	  gyógyító	  
környezethez:	  	  
–  természeU	  környezet,	  	  
–  természetes	  megvilágítás,	  	  
–  friss	  levegő	  és	  	  
–  csend	  	  

•  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	  



Bizonyíték	  

•  Egy	  törökországi	  egyetemi	  kórházban	  
lefolytatoT,	  141	  ápolóra	  kiterjedő	  vizsgálat	  
megállapítoTa,	  hogy	  a	  természetes	  fénynek	  
való	  kiteTség	  kevesebb	  feszültséget	  és	  a	  
munkával	  való	  nagyobb	  fokú	  elégedeTséget	  
eredményezeT	  (Alimoglu	  és	  Donmez,	  2005).	  

•  A	  természetes	  megvilágítás	  javítja	  az	  
energiahatékonyságot,	  a	  gyógyulási	  
eredményeket	  és	  a	  személyzet	  munkájának	  
eredményességét	  (Guenther	  és	  ViTori	  2008).	  



Betegközpontúság–	  eddig	  túlságosan	  a	  
technológiákra	  koncentráltak	  

•  A	  kórházak	  építészeU	  tervezését	  gyakran	  a	  klinikai	  funkcionalitás	  
szempontjai	  uralják	  az	  egészségügyi	  ellátás	  környezetminőségének	  
rovására,	  figyelmen	  kívül	  hagyva	  a	  pozi^v	  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	  vezeteT	  be,	  megkísérli	  a	  betegközpontúságról	  az	  ellátók	  
és	  a	  betegek	  közök	  kapcsolatra	  helyezni	  a	  hangsúlyt,	  ami	  jelentős	  
különbség	  (Suchman,	  2007).	  

•  Egyre	  több	  jel	  utal	  arra,	  hogy	  a	  betegek	  a	  kórház	  választásánál	  a	  
környezeU	  tényezőknek,	  és	  az	  ellátás	  minőségének	  tulajdonítanak	  
jelentőséget	  



Hol	  épüljön	  kórház-‐	  új	  tényezők	  

•  A	  betegek	  többnyire	  csak	  ideiglenesen	  tartózkodnak	  a	  kórházban,	  
szerencsére	  ritkábban	  fordul	  elő,	  hogy	  a	  kórházban	  huzamosabb	  ideig	  
tartózkodnak	  

•  Másik	  oldalról	  a	  személyzet,	  aki	  napi	  rendszerességgel	  tartózkodik	  az	  
épületben.	  	  

•  	  Napjainkban	  	  munkaerőhiány	  egyre	  nagyobb	  problémát	  jelent,	  ezért	  egyre	  
fontosabb	  szerepet	  kap	  a	  munkaerőt	  támogató	  környezet	  kialakítása	  

•  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	  szerinU	  közösségi	  közlekedés	  és	  a	  személyzeU	  
parkolóhelyek	  megléte	  azok	  számára,	  akik	  autóval	  utaznak,	  valamint	  
mindkeTőnek	  a	  kórház	  főbejáratához	  való	  közelsége	  pozi^v	  értelemben	  
befolyásolja	  a	  személyzeU	  toborzási	  lehetőségeket	  
(PricewaterhouseCoopers	  LLP,	  2004).	  



Kórtermektől	  többcélú	  ellátást	  lehetővé	  tevő	  
helységek	  (	  akut)	  kialakításáig-‐	  a	  tervezés	  

forradalma	  

•  A	  súlyossági	  fokhoz	  alkalmazkodó	  szobát	  arra	  a	  felismerésre	  
adoT	  válaszként	  fejleszteTék	  ki,	  hogy	  a	  betegek	  sokszor	  több	  
kórházi	  ágyban	  is	  megfordulnak	  kórházi	  ápolásuk	  idején,	  hogy	  
olyan	  ellátást	  kapjanak,	  amely	  megfelel	  az	  éppen	  adoT	  
szükségleteiknek.	  A	  betegágyak,	  melyek	  a	  betegség	  
súlyosságához	  állíthatók,	  lehetővé	  teszik	  minden	  beteg	  
számára,	  hogy	  ugyanabban	  az	  ágyban	  maradjanak,	  melyet	  
változó	  szükségleteikhez	  hozzá	  lehet	  igazítani	  	  

•  A	  kórházi	  tartózkodás	  ideje	  megváltozoT,	  az	  ellátási	  idő	  
lerövidült,	  a	  betegek	  rövidebb	  ideig	  tartózkodnak	  a	  kórházban	  

•  A	  többágyas	  helységek	  ideje	  elmúlt	  
•  Az	  ellátási	  utakban	  	  
•  Ez	  azonban	  az	  ellátás	  minőségi	  változásait	  is	  megköveteli-‐	  a	  

többfelé	  specializálódoT	  teamek,	  terüleUleg	  nem	  elválasztoT	  
szakellátások	  felé	  	  



Az	  egyes	  modellekben	  van	  néhány	  közös	  pont:	  
•  Megfelelő	  méret	  és	  elrendezés,	  mely	  lehetővé	  teszi	  minél	  többféle	  tevékenység	  

ellátását,	  hogy	  minél	  kevesebbet	  kelljen	  mozgatni	  a	  beteget	  
•  Világos,	  jól	  definiált	  zónák	  a	  kórlapok	  és	  általános	  ellátási	  folyamatok	  számára	  
•  Kézmosó	  stratégiai	  elhelyezése	  a	  személyzet	  által	  használt	  területeken,	  hogy	  

előmozdítsuk	  a	  higiéniát	  
•  A	  gyógyszerek	  és	  a	  berendezések	  megfelelő	  hozzáférhetősége	  
•  A	  sürgősségi	  ellátáshoz	  szükséges	  eszközök	  (	  elektromosság,	  orvosi	  gáz)	  	  a	  beteg	  

mindkét	  oldalán,	  hogy	  a	  személyzetnek	  ne	  kelljen	  átnyúlnia	  a	  beteg	  fölöT	  
•  Decentralizált	  ápolási	  állomások,	  amelyek	  a	  közös	  teammunkának	  is	  elégséges	  

teret	  hagynak	  
•  Maximális	  betegláthatóság	  –	  megfelelő	  világítás,	  ugyanakkor	  maradjon	  meg	  a	  

beteg,	  illetve	  a	  beteg	  családjának	  	  magánszférája	  
•  Legyen	  meg	  a	  lehetősége,	  hogy	  a	  beteg	  családja	  is	  a	  szobában	  tarózkodjon,	  

illetve	  részt	  vehessen	  az	  ápolásban	  
•  Beteglipek,	  amelyek	  az	  ápolók	  munkáját	  könnyíUk	  

Többcélú	  	  sürgősségi	  szobák	  



Az	  említett	  tervezési	  fejlesztések	  
gazdasági	  haszna	  

•  Eddig	  kevés	  bizonyíték	  áll	  rendelkezésre	  a	  magasabb	  befektetési	  
költségek	  (többcélú	  szobák)	  és	  a	  pozi^v	  hozadék	  (	  a	  betegek	  és	  a	  
személyzet	  teljesítménye)	  közU	  arányról	  

•  Két	  jelentős	  előny	  látszik-‐	  a	  direkt	  klinikai	  eredményeken	  kívül	  
–  A	  magasabb	  tervezési	  és	  építési	  költségek	  hamar	  megtérülnek	  a	  
csökkenő	  ápolási	  költségek	  révén(	  pl.	  kevesebbet	  kell	  mozgatni	  
a	  beteget),	  illetve	  a	  személyzet	  elégedeTsége	  csökkenU	  a	  
migrációt	  .Egy	  USA-‐beli	  tanulmány	  adatai	  szerint	  a	  nővérek	  
forgási	  sebessége	  23%-‐ról	  4%-‐ra	  csökkent	  

–  Az,	  hogy	  a	  beteget	  kevesebbet	  kell	  mozgatni,	  nagymértékben	  
csökkenU	  a	  fertőzés	  veszélyét.	  Erre	  vonatkozóan	  már	  	  folynak	  
kutatások,	  de	  a	  legtöbb	  kórház	  ezt	  a	  tényt	  nem	  veszi	  számításba	  
a	  befektetés-‐hozadék	  elemzéseknél	  (	  Ld.	  Coxa-‐eseTanulmány)	  



A	  személyzet	  elkötelezettsége	  a	  tervezésben	  

•  SzámoTevő	  bizonyíték	  van	  arra	  nézve,	  hogy	  az	  orvosok,	  és	  az	  
ápoló	  személyzet	  is	  jobban	  teljesít	  olyan	  munkahelyi	  
környezetben,	  ahol	  bizonyos	  fokú	  autonómiát	  élvez,	  illetve	  
lehetősége	  van	  részt	  venni	  a	  döntési	  folyamatokban	  
(Interna(onal	  Council	  of	  Nurses	  2007)	  	  

•  Az	  úgynevezeT	  	  	  “mágneskórházakban”	  (azok	  az	  intézmények,	  
amelyek	  vonzzák,	  és	  meg	  tudják	  tartani	  a	  legjobban	  képzeT	  
ápolószemélyzetet,	  és	  folyamatosan	  magas	  színvonalú	  ellátást	  
nyújtani	  (United	  States)	  a	  nővéreket	  bevonják	  a	  
menedzsmensolyamatokba,	  a	  döntéshozatalba,	  és	  mindenhol	  
ösztönzik	  őket,	  hogy	  tudásuk	  legjavát	  nyújtsák	  (Dieleman	  and	  
Hammeijer	  2006)	  

•  Ez	  Európában	  viszonylag	  ritka,	  de	  a	  finnországi	  Coxa	  Kórház	  
remek	  példa	  



Esettanulmányok	  

•  Rhoen	  Klinikum,	  Németország,	  
Tőkebefektetés	  és	  munkaerő	  integrálása	  

	  
•  Coxa	  Kórház,	  Finnország,	  a	  munkaerő	  
részvétele	  a	  tervezésben,	  többcélú	  szobák	  



German Private Hospital Corporation 
 
50 újabb kórház– kis közösség a sokrétű tanításért 



Rhoen	  Klinikum	  -‐	  Németország	  

A	  háTér	  
	  

•  A	  német	  közkórházak	  csődje	  
•  Mérsékelt	  hatékonyság,	  a	  köz	  által	  gyakorolt	  nyomás	  

•  Az	  egészségügyi	  infrastruktúra	  alulfinanszírozoTsága	  
•  Aktűdbeli	  változás–	  kilépni	  az	  opera^v	  végrehajtó	  

szerepből	  
•  Az	  RK	  gazdasági	  társaság,	  amely	  profitálni	  kíván	  ebből	  a	  

helyzetből	  



Rhoen	  Klinikum	  –	  a	  megoldás	  

•  Nyílt	  részvénytársaság	  létrehozása–	  bejegyzeT	  részvényekkel	  
•  Alapvető	  üzleU	  elgondolás	  

–  Akvizíciók	  révén	  növekedés	  
–  A	  szaktudást	  gyúrjuk	  szisztema(zált	  	  ápolási	  modellekké-‐	  „	  minőség	  sztandardizált	  	  

folyamatok	  és	  szolgáltatások	  révén”	  
	  
–  Teljesítményalapú	  jutalmazási	  rendszer	  

–  A	  befektetésalapú	  visszatérítés	  előmozdítja	  a	  befektetői	  szándékot	  
–  Új	  ellátási	  modelleken	  alapuló	  befektetés	  	  

•  TerüleUleg	  szeparált	  ellátási	  egységek	  helyeT	  minden	  egy	  helységben	  (	  kiv.	  	  
Melegpadlós	  helységek)	  

•  „rétegmodell”	  felé	  való	  elmozdulás	  
–  Konferenciák-‐	  a	  személyzet	  az	  új	  munkamódszerek	  felé	  való	  elköteleződését	  

biztosítandó	  
–  A	  személyzet	  továbbképzését	  (eHealth,	  ICT	  )	  célzó	  befektetések	  



Az	  üzleti	  modell	  középpontjában	  a	  
munkaerő	  



Rhoen	  Klinikum	  –	  Cél:	  	  
Minőségi	  Szolgáltatások	  sztandardizált	  folyamatok	  révén	  

Sürgősség 
 
Diagnózis 
 
Műtők 
 
Hot floor 
technológiák 

Magas 

Közbenső 

Normál 

Alacsony 
Rehab 

A páciensek 
a megfelelő 
elltási szintre 
vannak 
allokálva 

Poliklinika 

Gyorsabb  
és jobb 

közösségi 
 támogatás 

 

Teljesen	  integrált	  	  
multidiszciplináris	  	  

modell	  

Alapvető	  szabály-‐	  progresszív	  betegáramlás,	  mul6-‐	  -‐diszcipilináris	  
szisztema6zált	  betegutak,	  tervezési	  	  szinergia	  



Szisztematizált	  betegutak–	  
	  az	  ellátási	  modell	  alappilllére	  

Minimum	  
volume	  
thresholds	  

A	  munkafolyamat	  szisztematizálása	  



Egész	  rendszer	  integrált	  
Az	  egész	  stáb	  kommunikálhat,	  illetve	  hozzáfér	  az	  

egész	  csoport	  	  (	  50	  kórház)auditadataihoz	  	  
	  



RK	  –	  Tőkebefektetési	  szinergia	  

	  

Sarkalatos	  kérdés	  
	  
Közkórház	  
•  Esetenkénti	  átlagköltség 	  3,600	  
•  Átlagos	  tőkehányad 	   	  	  	  	  	  270	  
•  Összköltség	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,870	  

RK	  
•  Esetenkénti	  átlagköltség	   	  1,940	  
•  Átlagos	  tőkehányad 	   	  	  	  	  	  720	  
•  Összköltség	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,660	  

RK	  újra_inanszírozási	  stratégia=	  a	  tőkejavak	  10	  évenkénti	  cseréje	  
Különösen	  nagy	  befektetéshányad	  a	  munkafolyamatok	  szinergiáját	  

előmozdító	  	  módszerekbe,	  eszközökbe	  
A	  személyzet	  bevonása	  a	  döntési	  folyamatokba	  



RK	  –	  az	  infrastruktúrát	  érintő	  
tőkebefektetési	  alapelvek	  

•  Hatékonyság,	  beleértve	  
–  Sztandardizált	  szoba,	  az	  eszközök	  helye	  is	  fix	  
– Maximális	  biztonság,	  a	  beteget	  alig	  kell	  mozgatni	  

•  Pontosság,	  	  
– Gyors	  reakción	  a	  beteg	  igényeire	  	  
– A	  szállításból	  adódó	  hatékonytalanságok	  
megszüntetése	  

– Az	  ápoló	  személyzet	  munkájának	  megkönnyítése	  
•  Egyenlőség	  
– A	  betegek	  különböző	  igényeihez	  alkalmazkodó	  méret,	  
forma	  és	  funkció	  



	  	  	  	  	  Coxa	  Hospital	  





Before	  the	  Coxa	  iniUaUve	  
Overcrowding	  and	  compeUUon	  between	  hospitals	  for	  

resources	  and	  staff	  



A	  cél	  egy	  egységesített	  betegút	  (	  ízületi	  problémák)	  a	  
régió	  összes	  betege	  számára	  –	  a	  Coxa	  minden	  operatív	  

lépést	  felvállal	  



A	  tervezés	  folyamata(1)	  

•  A	  betegútmodell	  fejlesztése,	  értékelése,	  az	  
eredmények	  szinteUzálása(több,	  mint	  200	  
betegút)	  

•  Tender	  kiírása	  
•  Az	  építészek	  a	  betegutak	  terveit	  mint	  
forrásdokumentációt,	  vagyis	  ellenpéldát	  kapták	  
meg	  
–  Kényelmes,	  megfelelő	  betegútra	  van	  szükség	  
– A	  változásokhoz	  való	  alkalmazkodásra	  van	  szükség	  
–  Csökkenteni	  kell	  a	  munkatársakra	  nehezedő	  nyomás	  
– Növelni	  kell	  a	  minőséget,	  biztonságot	  



A	  tervezés	  folyamata(2)	  

•  A	  meghívoT	  építészek	  interak^v	  párbeszédet	  folytaTak	  
az	  egyes	  területekről	  érkező	  kollegákkal,	  és	  
ajánlásaikat	  továbbítoTák	  az	  Igazgatótanácsnak	  

•  A	  végső	  megoldást	  úgy	  választoTák	  ki,	  hogy	  a	  legjobb	  
kompromisszum	  legyen	  gazdasági,	  illetve	  a	  munkaerő	  
szempontjából	  

•  Az	  infrastruktúrát	  és	  a	  technológiát	  érintő	  
befektetések	  tervezésébe	  bevonják	  a	  személyzetet	  

“Szerény,	  hatékony,	  és	  funkcionális	  design”	  



Néhány	  általános	  alapszabály	  

•  Egyágyas	  betegszobák	  
•  Kapcsolat	  a	  természethez	  
•  Napfény	  
•  HEPA-‐szűrők	  
•  Hangszigetelő	  álmennyezet	  
•  MennyezeU	  lip	  
•  Látható	  és	  hozzáférhető	  kézmosók	  
•  A	  betegszobában	  lehetőség	  a	  családtagok	  
elhelyezésére	  

•  Pihenőhelyek	  a	  munkaerőnek	  



Beszédes	  mutatók	  és	  	  eredmények	  a	  biztonság	  
terén	  



Klinikai	  audit	  	  és	  vezetési	  alapelvek	  a	  jövő	  
terveiben	  



A	  design	  a	  személyzet	  produktivitásának	  javítását	  célozza	  :	  
-‐	  ellátási	  út/	  klinikai	  rendszer–	  az	  infrastruktúra	  szinergiája	  

-‐	  egy	  oda_igyelő,	  gyógyító,	  és	  egészséges	  kórház	  csökkenti	  a	  betegre	  
és	  személyzetre	  	  nehezedő	  nyomástot	  



A	  design	  lehetővé	  teszi	  ,	  hogy	  az	  új	  technológiai	  
vívmányokat	  könnyen	  a	  rendszerbe	  integrálják	  



A	  személyzet	  átképzésére	  és	  megtartására	  
irányuló	  képesség	  –	  alacsonyabb	  korátlag	  



•  Átmenő	  betegforgalom	  növekedése,	  1494	  	  2004	  –ben	  -‐	  3,700	  
2008-‐ra	  

	  
•  Aktivitás	  

–  2.5	  nap	  ott-‐tartózkodás	  (beleszámolva	  a	  
csípővisszahelyezéseket	  is)	  

–  90%	  egynapos	  operáció	  –	  előretervezett	  betegút	  
–  A	  páciensek	  70%-‐a	  rehabilitációra	  van	  szállítva–	  mások	  helyi	  
kórházakba	  

	  
•  Komplikációk	  (	  fertőzések)	  aránya<	  .1%	  

•  “kitűnő”	  (független	  felmérés)	  a	  munkaerő	  és	  a	  páciensek	  
elégedettsége	  

•  A	  pénzügyi	  eredmény	  
–  10%	  árcsökkenés	  2008-‐ban	  
–  Részben	  ön_inanszírozott	  fenntartható	  tőkenövekedés	  

Eredmények	  



Coxa	  –	  Befektetés	  a	  jövőbe	  

•  A	  második	  fázis	  most	  épült-‐	  növekvő	  kapacitás	  
•  Terek	  eladása	  egyéb	  klinikai	  szakterületek	  számára	  ha	  
szükséges	  

	  
•  A	  koncepciót	  átadták	  Tampere-‐ben:	  

–  Kardiológia	  
–  Szemészet	  
–  ENT	  



Néhány	  vitatéma	  

•  Számos	  tapasztalat	  bizonyítja,	  hogy	  mennyire	  előnyös	  a	  kórházi	  
személyzet	  igényeinek	  átfogó	  megértése	  a	  tervezési	  folyamatok	  során	  

•  Egyre	  nagyobb	  kutatói	  _igyelmet	  kap,	  bár	  néhány	  tervező	  nehéznek	  
találja	  a	  módszer	  miatt	  	  megnövekedett	  költségek	  indoklását	  

•  Ez	  egy	  kicsit	  szűklátókörű	  amikor	  munkaerőhiány	  van	  
•  A	  kulcskérdések:	  

–  A	  munkaerő	  többségének	  lakóhelyétől	  könnyű	  megközelíthetőség	  
–  „Gondoskodó	  gyógyító	  környezet”	  létrehozása	  
–  A	  szobatervezés	  újragondolása	  –	  többágyas	  kórtermek	  helyett	  
egyágyas	  szobák	  

–  A	  személyzet	  és	  a	  páciensek	  által	  vállalt	  kockázatok	  csökkentése	  
(	  fertőzések)	  

	  



Kórháztervezés	  



A	  kórháztervezés	  koncepció	  
szempontjából	  nagyrészt	  ugyanaz	  
maradt	  az	  elmúlt	  év=zedekben,	  
mindösszesen	  eszté=kai	  
szempontok	  köve@ék	  a	  	  
strukturális	  és	  szerveze=	  
változásokat	  

Az	  elmúlt	  években	  számos	  új	  
kórháztervezési	  koncepció,	  
elgondolás	  és	  tudományos	  munka	  
láto@	  napvilágot.	  
Korábbi	  tervezési	  szempontok:	  
•  	  orvosközpontú	  
•  „ingyenes”	  infrastruktúra	  



Kórháztervezés	  csak	  az	  építész	  feladat?	  



Mi	  a	  kórház	  funkciója?	  

•  Egészségügyi	  ellátás	  fekvő-‐	  és	  járóbetegek	  
számára	  

•  Kórháznak	  olyan	  környezetet	  kell	  teremtenie,	  
amelyben	  „a	  beteg	  orvosi	  kezelést	  és	  támogatást	  
kaphat	  az	  orvosoktól,	  ápolóktól,	  hozzátartozóktól	  
és	  barátoktól”	  

•  További	  funkciók:	  oktatás,	  kutatás	  
•  Keresztüláramló	  emberek	  rendkívül	  sokfélék	  
•  Ellátási	  utak	  bonyolultak,	  állandóak	  változnak	  
•  Rugalmasság	  szükséglete	  –	  op=mális	  tervezés	  



Pavilon	  kórház	  

Legrégebbi	  és	  legelterjedtebb	  kórházi	  
épületelrendezés.	   Többnyire	   a	  
klinikai	   terek	   az	   alsó	   szinteken	  
helyezkednek	   el,	   feljebb	   pedig	   a	  
kórtermek.	  



Tömbkórház	  
Az	  ellátás	  egy	  egységbe	  van	  sűrítve,	  
ennek	  következtében	  hatékony	  
mozgást	  tesz	  lehetővé	  a	  épületben.	  
Többnyire	  a	  nem	  egészségügyi	  ellátást	  
közvetlenül	  kiszolgáló	  helységek	  vagy/
és	  a	  műtők	  az	  alsóbb	  szinteken	  
helyezkednek	  el.	  Természetes	  
fényforrás	  és	  szellőztetés	  nehezen	  
megoldható.	  



Ez	  a	  =pológia	  élhető	  
intézmény	  kialakítását	  teszi	  
lehetővé,	  de	  jelentős	  
terüle=génye	  mia@	  főleg	  
városon	  kívüli	  megvalósítása	  
lehetséges.	  

Alacsony	  építésű	  több	  	  
udvaros	  épület	  



Emelvény/lepény	  és	  tábla/torony	  
Tpusú	  épület	  	  

A	  kórtermek	  általában	  a	  torony	  
épületben	  találhatók,	  a	  klinikai	  és	  
műszaki	  helységek	  a	  „tábla”	  részben.	  
Az	  ilyen	  Tpusú	  épületkialakítás	  
hatékony	  lehet	  o@,	  ahol	  kevés	  a	  
rendelkezésre	  álló	  terület.	  



Utca	  vagy	  folyosó	  Tpusú	  épület	  

Kialakításnak	  előnye	  a	  
flexibilitás	  és	  a	  
kiterjeszthetőség.	  



Átrium	  vagy	  galéria	  

Az	  átrium	  Tpusú	  épületek	  rendkívül	  gyakoriak	  az	  
irodaépületek	  kialakításánál,	  ahol	  	  a	  napfény	  mindkét	  
oldalról	  megvilágítja	  az	  épületet.	  Az	  épület	  „üreges”	  
kialakítása	  kórházi	  létesítményeknél	  nem	  annyira	  
célszerű,	  ennek	  ellenére	  számos	  sikeres	  példát	  
ismerünk	  a	  =pológia	  alkalmazására.	  

	  



Feloszto@	  /„szétbonto@”	  épület	  

Ebben	  a	  Tpusban	  a	  diagnosz=kai	  és	  klinikai	  funkciók	  helyezkednek	  el	  
az	  épület	  egyik	  részében	  a	  másik	  részében	  pedig	  a	  gondozási	  
tevékenységekkel	  kapcsolatos	  épületelemek	  helyezkednek	  el.	  Az	  ilyen	  
Tpusú	  épületek	  főleg	  Észak-‐Amerikában	  elterjedtek.	  

Egyetemi	  kórház	  
A	  közpon=	  épületet	  különálló	  
épületek	  veszik	  körbe	  
	  
	  
	  
	  
	  



Kórházi	  épület	  alap=pológiák	  



Új	  tervezési	  koncepciók	  	  
szükségessége	  

•  Rendelkezésre	  álló	  befektetési	  források	  
szűkössége	  	  

•  Folyamatos	  kényszer	  a	  bevételek	  növelésére	  és	  a	  
kiadások	  csökkentésére	  

•  Új	  irányítási	  elvek	  (pl.	  lean	  menedzsment)	  
•  Az	  öregedő	  társadalom	  okán	  új	  Tpusú	  ellátások	  
biztosítása	  

•  Gyorsan	  változó	  technológiai	  fejlődés	  	  
•  Információs	  technológia	  fejlődése	  és	  e-‐Health	  



Állandóság	  és	  alkalmazkodás	  közöa	  
konfliktus	  

•  Kórház:	  komplex	  épületek,	  speciális	  szakmai	  
jelleggel	  

•  Épületeken	  nem	  könnyű	  változtatni,	  gyakran	  30	  
évig	  nem	  történik	  változtatás	  

•  Betegek	  elvárásai	  változnak	  
•  A	  tervezés	  és	  az	  ellátás	  közöa	  kapcsolat	  
bizonyíto@-‐	  a	  tényeken	  alapuló	  tervezés	  egyre	  
inkább	  meghatározza	  a	  változtatást	  	  

•  Tervezésnek	  alkalmazkodnia	  kell	  a	  változó	  
környezethez,	  ugyanakkor	  sokszor	  a	  tervezés	  a	  
múlt	  tapasztalatain	  alapul	  



Réteg	  megközelítés	  1	  

•  Kórházi	  funkciók	  elkülönítése	  az	  alábbiak	  szerint:	  
–  A	  különböző	  funkciók	  
–  Elévülési	  idő	  és	  értékcsökkenés	  alapján	  
–  Az	  épület	  és	  a	  telek	  alkalmazkodóképessége	  szerint	  

•  Ez	  alapján	  négy	  fő	  csoport	  kerül	  meghatározásra	  
–  ‘hot	  floor’	  –	  műtők,	  intenzív,	  diagnosz=ka,	  sürgősségi	  	  
helységek	  	  

–  ‘industry’	  space	  –	  laboratórium,	  alternaTv	  diagnosz=kai	  
helységek,	  olyan	  funkcionális	  egységek,	  mint	  pl.	  konyha	  

–  ‘Hotel’–	  kórtermek,	  járóbeteg	  helységek	  
–  ‘	  Offices	  ‘	  -‐	  	  irodai	  helységek	  



Réteg	  megközelítés	  2.	  



Réteg	  megközelítés	  3.	  



Réteg	  megközelítés	  4.	  



Réteg	  megközelítés	  5.	  

Hot floor 
(clinical 
diagnostic) 
24% 

Hotel 
27%  

Office 
36% 

Elévülés– időskálán 

magas 

 alacsony 

költség 

Industry 
13% 

Szélsőséges	  modell	  



Réteg	  megközelítés	  6.	  



Réteg	  megközelítés	  7.	  



Betegáramlás	  

•  1980-‐as	  évektől	  betegszempontok-‐	  megoszto@	  kezelés	  
•  Új	  ellátási	  modellek:	  tünetegyü@esen,	  betegáramláson	  
és	  ellátás	  folyamaton	  alapulnak	  

•  Tételes	  ellátási	  műveletek	  lassítják	  az	  áramlást-‐	  
várakozás	  –	  nagy	  váróhelység	  

•  Sokszor	  a	  betegutak	  csak	  a	  betegek	  számára	  láthatóak	  –	  
ellátások	  rendszerbe	  szervezése	  
–  Létesítmények	  tervezésekor	  integrált	  ellátási	  utakat	  kell	  
figyelembe	  venni	  –	  Coxa	  kórház	  

–  80/20	  szabály	  –munkafolyamatok	  rendszerbe	  szervezése/
szabványosítás	  –	  Orbis	  kórház	  

•  Egészségügyi	  rendszerekben	  a	  sorban	  állás	  kizárólag	  
kapacitáshiány	  következménye?	  –	  „kapacitásnövelő”	  
beruházások	  nem	  növelik	  a	  teljesítményt	  



Termelési	  módszerek	  

	  
	  

A	  transzformációs	  
modell	  szerint	  az	  
input	  átalakul	  
outpu@á	  

Az	  értékteremtési	  
modellben	  a	  beteg	  
és	  a	  személyi	  
állomány	  
tapasztalata	  kerül	  
előtérbe.	  	  

A	  termelés	  áramlási	  
elméletében	  a	  
termelést	  úgy	  
tekintjük,	  mint	  
anyagok	  és	  
információk	  időbeli	  
áramlását	  
különböző	  
érdekeltek	  közö@	  	  



Lean	  menedzsment	  	  

•  A	  Lean	  gondolkodásmód	  azt	  próbálja	  nyújtani,	  amit	  a	  
fogyasztó	  kíván,	  mégpedig	  gyorsan	  és	  hatékonyan	  
megvalósítva	  azt.	  	  

•  Minden	  termelési	  lépésnek	  értéket	  kell	  teremtenie	  
•  A	  módszer	  hangsúlyozza	  a	  veszteség	  és	  az	  értéket	  nem	  
teremtő	  munka	  csökkentését	  

•  A	  Lean	  gondolkodásmód	  a	  minőség,	  a	  biztonság	  és	  a	  
hatékonyság	  javulását	  ígéri.	  

•  Alapelv	  az	  alvállalkozókkal	  szembeni	  
köteleze@ségvállalás	  

•  A	  Lean	  menedzsment	  gondolkodásmódja	  szerint	  
fontos,	  hogy	  az	  értéket	  az	  igazi,	  az	  elsődleges	  
fogyasztó,	  vagyis	  a	  beteg	  határozza	  meg	  	  



„Tradicionális”	  és	  a	  Lean	  tervezés	  
	  közöa	  különbség	  

Tradicionális	  építésze<	  tervezés	  	   Lean	  alapú	  tervezés	  

Elsődleges	  	  szempont	  a	  tervezés	   Elsődleges	  szempont	  az	  értékteremtés	  a	  
betegek	  számára	  

Épület	  funkcionális	  és	  terüle=	  
felmérésével	  kezdődik	  

A	  munkafolyamatok	  megfigyelésével	  
kezdődik	  

A	  tervezésben	  főleg	  a	  vezetők	  vesznek	  
részt	  

Az	  értékáramlásban	  értékteremtésben	  
résztvevő	  személyek	  részvétele	  a	  
tervezésben	  

A	  tervezők	  részére	  a	  visszajelzések	  anélkül	  
történnek,	  hogy	  a	  „teljes	  képet”	  és	  a	  
kapcsolódásokat	  figyelembe	  vennék.	  

Több	  szakterület	  konszenzusán	  alapuló	  a	  
jövőbeni	  elérendő	  célokhoz	  igazodó	  
tervezési	  folyamat	  

Az	  alaprajz	  a	  jelenlegi	  kórházi	  utakat	  
mutatja,	  a	  jövőbeni	  fejlesztési	  folyamatok	  
nem	  egyértelműek.	  

Az	  alaprajz	  	  a	  jövő	  elvárásaihoz	  igazíto@	  
értékáram	  -‐folyamatot	  mutatja	  	  



A	  „hat-‐szigma”	  módszer”	  

DMAIC	  
•  Meghatározza	  a	  folyamat	  javításának	  céljait.	  	  
•  Méri	  a	  meglévő	  eljárás	  fontos	  vonatkozásait,	  és	  megfelelő	  adatokat	  gyűjt.	  	  
•  Elemzi	  az	  adatokat	  az	  ok-‐okoza=	  összefüggések	  ellenőrzésére,	  biztosítva,	  hogy	  valamennyi	  

tényezőt	  figyelembe	  vegye.	  
•  Javítja,	  vagy	  op=malizálja	  a	  folyamatot	  az	  adatelemzés	  alapján.	  	  
•  Ellenőrzés	  annak	  biztosítására,	  hogy	  a	  céltól	  való	  bármilyen	  eltérés	  korrigálásra	  kerüljön,	  mielő@	  

hiba	  következne	  be.	  
	  

Adatvezérelt	  megközelítési	  mód	  a	  teljesítmény-‐javításban,	  az	  ellátási	  folyamat	  
javításában,	  veszteségek	  kiküszöbölésében	  és	  a	  költségek	  csökkentésében	  

DMADV	  
•  Meghatározza	  a	  folyamat	  javításának	  céljait.	  	  
•  Méri	  és	  azonosítja	  a	  minőség	  szempontjából	  kri=kus	  

(Cri=cal	  to	  Quality)	  jellemzőket,	  a	  termék	  képességeit,	  a	  
termelési	  képességeket	  és	  kockázatokat.	  

•  Elemzi	  és	  kialakítja	  a	  lehetséges	  alternaTvákat.	  
•  Kidolgozza	  a	  tervezési	  részleteket,	  op=malizálja	  a	  tervet,	  

megszervezi	  a	  terv	  ellenőrzését	  
•  A	  terv	  ellenőrzése,	  kísérle=	  megvalósítás,	  új	  folyamatok	  

bevezetése.	  



Evidence	  Based	  Design	  1	  
Az	  Evidence	  Based	  Design	  (EBD)	  egy	  tudományosan	  értékelt	  tervezési	  elveket	  
használó	  rendszer,	  amely	  poziTv	  hatással	  van	  a	  betegekre,	  a	  személyzetre	  és	  az	  
erőforrások	  felhasználására.	  	  
	  
Az	  EBD	  poziTv	  hatásai:	  
•  a	  betegek	  klinikai	  és	  terápiás	  eredményeire,	  
•  személyzet	  elégede@ségére	  és	  megtartására,	  	  
•  bevonja	  a	  családot	  a	  betegek	  gyógyításába,	  
•  javítja	  az	  erőforrások	  felhasználást.	  

	  
Az	  EBD	  egy	  olyan	  
folyamat,	  amely	  hiteles	  
kutatási	  eredményeket	  
vesz	  figyelembe	  az	  
építe@	  környezet	  
kialakítása	  során.	  	  
	  

h@p://www.healthdesign.org/clinic-‐design	  



Evidence	  Based	  Design	  2.	  
1.  Beteg-‐	  és	  családcentrikus	  környezet	  létrehozása	  
2.  Egészségügyi	  ellátás	  minőségének	  és	  biztonságának	  javítása	  
3.  Fokozo@	  figyelem	  a	  természe@el	  való	  kapcsolatra	  és	  a	  poziTv	  

figyelemelterelésre	  
4.  PoziTv	  munkahelyi	  körülmények	  megteremtése	  
5.  Standardizálás,	  flexibilitás	  és	  növekedés	  figyelembevétele	  a	  	  

tervezési	  szempontok	  során	  



Evidence	  Based	  Design	  3.	  
Gyógyulást	  befolyásoló	  építésze=	  tényezők:	  
•  Külső	  környezet	  hatása	  –	  fák,	  utca,	  város	  látkép	  
•  Új	  építésű	  környezet	  
•  Szinek,	  dekoráció	  
•  Környezet	  szabályozásának	  lehetősége	  (pl.	  szellőzés,	  megvilágítás)	  
•  Zajhatások	  -‐	  alvásminőség	  
•  Oktatás	  (platánfa	  mozgalom)	  
•  Bizalom	  és	  a	  magánélet	  megőrzését	  biztosító	  környezet	  
•  Belső	  betegútvonalak	  –	  biztonság	  
•  Külső	  térbe	  való	  kijutás	  
•  Fény	  (napos	  oldal	  15%-‐kal	  gyorsabb	  gyógyulás)	  
•  Egyágyas	  szobák	  fertőzések	  visszaszorítására	  
•  Zene,	  festmények-‐	  poziTv	  figyelemelterelés	  
•  Spirituális	  terek	  kialakítása	  
•  Magánélet	  biztosítása	  –pl.	  privát	  szoba	  



Evidence	  Based	  Design	  4.	  

Munkavállalók	  elégede@ségét	  szolgáló	  fejlesztések:	  
Személyze=	  stressz	  csökkentése:	  
•  Zaj	  kontrollálása	  –stressz	  (pl.	  hangelnyelő	  
álmennyezet)	  

•  Fény	  (természetes	  fény	  (min	  3	  óra),	  erős	  fény	  (nagy	  
ablakfelület	  a	  pihenő	  szobában)	  

•  Decentralizált	  kiszolgáló	  helységek	  
•  Decentralizált	  nővérpult	  	  
•  Szobák	  sugár	  irányú	  elhelyezése	  (kevesebb	  séta)	  
•  Személyze=	  sérülések	  csökkenése	  érdekében:	  

	  pl.	  mennyeze=	  li{ek,	  puha	  padlózat	  kialakítása	  
	  



Evidence	  Based	  Design	  5.	  



Evidence	  Based	  Design	  6.	  



Életciklus	  költség	  1	  
Állóeszköz	  finanszírozás	  hagyományos	  jellemzői:	  
•  Pénzügyileg	  elkülönül	  egymástól	  a	  beruházás,	  illetve	  a	  folyó	  kiadások	  

finanszírozása	  
•  „ingyenes”,	  ezért	  nagyobb	  alapterületű	  létesítmény	  létrehozása	  
•  Projektek	  költségvetésen	  és	  határidőn	  belüli	  lebonyolításának	  kényszere	  
•  Építmények	  funkcionális	  éle@artama	  rövidebb,	  mint	  a	  technikai	  éle@artam	  
Jövőbeni	  fejlesztések	  szempontjai:	  
•  Nem	  az	  induló	  befektetés	  számít,	  hanem	  az	  építmény	  egész	  életciklus-‐

költsége	  
•  Op=mális	  méretű	  létesítményt	  kell	  létrehozni	  
•  „zsugorodásra	  és	  növekedésre”	  képes	  épületek	  létrehozása	  
•  Állóeszközök	  hosszú	  távú	  piaci	  értéke	  fontossá	  válik	  
•  Kórházon	  kívüli	  ellátás	  terjedésével	  nő	  a	  verseny	  
	  
	  Életciklus-‐tervezés	  azt	  jelen=,	  hogy	  az	  épület	  egész	  éle@artamát	  meg	  kell	  tervezni,	  

az	  induló	  szakasztól	  az	  épület	  működési	  éle@artamán	  keresztül	  egészen	  a	  
lebontásig	  



Életciklus	  költség	  2.	  

Az	   alkalmazkodóképesség	   döntő	  
jelentőségű	  az	  életciklus-‐perspekTvából	  
tekintve,	  hogy	   fenn	   lehessen	   tartani	   az	  
állóeszköz	  működőképességét,	   és	   ezzel	  
poziTv	   értéket	   lehessen	   előállítani	   az	  
életciklus	  egészében.	  	  

Az	  alkalmazkodóképességnek	  három	  fő	  
dimenziója	  van:	  
•  rugalmasság	  	  
•  általánosság	  
•  elasz=citás	  

Adaptálhatóság	  szintje	  

Rövid	  és	  hosszú	  szolgáltatási	  éleOartam	  



Beruházási	  költségek	  

h@p://www.godtsygehusbyggeri.dk	  

h@p://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/findvej/Sider/default.aspx	  



Carbon	  agenda	  

Európa	  CO2	  
kibocsátásának	  
5%-‐át	  a	  
korházak	  
okozzák.	  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Building	  energy	  
management	  system

Combined	  heat	  &	  power	  
system	  (CHP)

Trigeneration	  (CCHP)

Low	  energy	  lighting

Energy	  efficient	  boiler	  
systems

Energy	  efficient	  motor	  
drive	  systems

Energy	  Saving	  Technologies	  -‐ Past	  Investment

Spain

Italy

Netherlands
0

20

40

60

80

Building	  energy	  
management	  system

Combined	  heat	  &	  power	  
system	  (CHP)

Trigeneration	  (CCHP)

Low	  energy	  lighting

Energy	  efficient	  boiler	  
systems

Energy	  efficient	  motor	  
drive	  systems

Energy	  Saving	  Technologies	  -‐ Planned	  Future	  Investment

Spain

Italy

Netherlands



Köszönöm	  a	  figyelmüket!	  
komma@emk.sote.hu	  
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