
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamilton Kórház - esettanulmány* 

„Ez az egyik legundorítóbb dolog, amit valaha tettem – ennyi személyeskedés az átkozott egyetemi szabályok 

követéséért. Most kerültem a legközelebb a munkám otthagyásához…” 

1996 szeptemberében Dr. Richard Wells, a chicagói Hamilton Kórház sebészeti 
osztályának vezetője bejelentette, hogy az osztály összes teljes munkaidős orvosának 
vagy csatlakoznia kell a sebészeti csoportpraxishoz, vagy el kell hagynia a kórházat. Az 
osztály vezetőjeként eltöltött 8 éves pályafutása alatt Dr. Wells számos változtatást 
vezetett be az osztályon, de ezek közül egy sem volt olyan ellentmondásos, mint a 
csoportpraxis. 

Dr. Wells 1994-ben két célból hozta létre a csoportpraxist, mint sajátos 
“érdekszövetkezetet”. Egyrészt a sebészek munkajövedelmének szabályozására, hogy 
az összhangban legyen a Kent Orvosi Egyetem Jövedelmezési Szabályzatával, másrészt, 
hogy kiegészítse az osztály bevételeit egyébként nem elérhető forrásokkal. Dr. Wells 
továbbá meg volt győződve arról, hogy a Kent Orvosi Egyetem tanszékeként működve 
a sebészeti osztálynak irányelvekre van szüksége a működés kiválóságának biztosítása 
érdekében: 

„Úgy gondolom, hogy ezt minden tudományos tevékenységet folytató intézménynél meg kell csinálni. Az orvosoknak 

itt betegellátási, kutatási és oktatási feladataik is vannak. Aki jó sebész, annak a privát praxisa szárnyal, a kutatást 

és az oktatást azonban elhanyagolja. Szórakoztató és jövedelmező a gyógyító tevékenység, de egy oktatókórházban 

más felelőssége is van az orvosoknak.” 

 
 
 
 
*Az esetet Patricia O’Brien készítette David W. Young professzor irányításával, majd későbbi módosításaival. © David W. Young. 

 
(Fordította Vaszkun Balázs György, a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos segédmunkatársa. A fordításban 

közreműködött: Kiss Norbert egyetemi tanársegéd)
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Háttér 

A sebészeti osztály a 95 éves chicagói Hamilton Kórház klinikai osztálya. A 450 
ágyas magánkórház 1925 óta működik a Kent Orvosi Egyetem oktatókórházaként. A 
több mint 70 éves együttműködés során a Hamilton határozott elkötelezettséget 
mutatott az oktatás, a kutatás, valamint a betegellátás irányában is. Ragaszkodva a 
három terület egymástól való függőségéhez, amelyek együtt növelik az orvosi ellátás 
minőségét, a Hamilton személyzete különösen nagyra tartotta magát az 
oktatókórházak között. 1990-ben a Hamilton a legnépszerűbb kórház volt a Kent 
hallgatói között, 175 gyakornoki és rezidens pozíciója pedig népszerű volt a legjobb 
orvosi iskolák végzettjei között is. 

Az oktatókórház részeként a Hamilton osztályaira is vonatkoztak a Kent Orvosi 
Egyetem irányelvei. 1990 előtt ezek elsősorban a Kent oktatási eredményei iránti 
elkötelezettséget hangsúlyozták ki, és kis hatással voltak a kórházi osztályokra. Dr. 
Wells a következőket mondta erről: 

„Az orvosi egyetemmel évekig egyfajta „hallgatólagos megegyezés” jellemezte a helyzetet. Az osztálynak egy 

szerény költségvetést biztosítottak, és fizettek valamennyit az orvosoknak az oktatási és kutatási 

tevékenységükért. Ezen túl az orvosok szabadon dolgozhattak a kórháznak, és privát praxist is működtethettek, 

ahol lényegében annyi pénzt kereshettek, amennyit csak akartak. Csupán egy apró korlátozás vonatkozott 

minderre: mindenki annyi pluszpénzt kereshetett, ami még nem ment az oktatási feladataik kárára.” 

1990-re a Kent Orvosi Egyetem is megérezte a pénzügyi korlátokat, amelyek a 
legtöbb oktatási intézményt szorongatták. Mivel az orvosi iskola nem tudta tovább 
támogatni a klinikai osztályokat, így módosították a megegyezést azt kérve, hogy a 
betegellátás bevételeiből támogassák a klinikai osztályokat. Az orvosi iskola 
kibocsátott egy úgynevezett Fizetési Nyilatkozat Szabályzatot, amely többek között 
az alábbiakat tartalmazta: 

„Az Orvosi Kar teljes munkaidős tagjainak összes juttatása 1991. december 1-től nem haladhatja meg azt az 

összeget, amelyet minden munkatárs számára egyenként a Kinevezési és Javadalmazási Követelmények a Kent 

Egyetem Orvosi Karán című dokumentum meghatároz. A teljes jövedelem az akadémiai fizetés, a kiegészítő 

javadalmazás és az egyéb személyes munkajövedelem összege, és ez nem haladhatja meg az akadémiai fizetés 

kétszeresét. 

Minden klinikai osztály vezetője felelős az osztálya fizetési adatainak dokumentálásáért és a teljes munkaidős 

tagok jövedelmének jelentéséért. Az egyéni jövedelmi szinten felül megkeresett díjakat a jövedelmi szintek 

meghatározásáért felelős intézmény iránymutatásának megfelelően jelenteni kell, valamint el is kell vonni az 

orvosoktól, az Orvosi Iskola dékánjával egyeztetve. 

Mivel a fenti rendszert az egyetem és a kar jóváhagyta, egy munkatárs sem dolgozhat tovább teljes munkaidős 

pozícióban anélkül, hogy a rendszernek és az ebből fakadó eljárásoknak megfelelne.” 

 

Dr. Wells szerint a vezetőknek nehéz volt jóváhagyásukat adni minderre:
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„Az új irányelvek, ahogy az sejthető is volt, jó nagy felháborodást okoztak. Az orvosok kritikusak voltak, hiszen 

mostantól jelenteniük kellett a fizetéseiket – ezt korábban sose kellett megtenniük. 

Amikor megkértem az osztályom dolgozóit a fizetéseik közzétételére, néhányan mindent megtettek a 

szabályok megkerülésére. Az adók és költségek levonásával adódó fizetéseiket adták meg – és persze irreális 

volt, hogy mit hívtak “költségeknek”. Természetesen ugyanannyit kerestek, mint korábban. Nyilvánvalóvá vált 

számomra, hogy nem tudom betartatni a szabályozást.” 

Mindeközben a sebészeti osztály bevételei, amelyek ekkor már a kórháztól és 
kutatási alapokból származtak, nem elégítették ki az osztály szükségleteit. Néhány 
sebész osztotta Dr. Wells aggályait a pénzügyi problémákkal kapcsolatban. Dr. 
Eleanor Robinson, a sebészeti osztály vezetőhelyettese a következőket mondta: 

„Úgy tapasztaltuk, hogy az osztálynak olyan szükségletei vannak, többnyire akadémiai természetűek, amelyek 

támogatására nem áll rendelkezésre elég forrásunk. Alkalmanként szeretnénk rezidenseket küldeni 

konferenciákra és posztgraduális programokra, de nem engedhetjük meg magunknak. Vagy például valakinek 

pénzügyi segítségre lenne szüksége egy hosszú távú Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) alap által nem 

támogatott kisebb kutatási projekthez, de a pénz nem áll rendelkezésünkre.” 

A csoportpraxis 

Ezekre az adminisztrációs és pénzügyi problémákra reagálva 1993-ban Dr. Wells 
úgy döntött, hogy létrehoz egy csoportpraxist. A praxist a sebészeti osztály olyan 
pénzügyi alapjaként akarta felépíteni, amely a beszedett orvosi díjak gyűjtésére 
szolgál, és egyben lehetővé teszi a javadalmak kifizetését a Kent szabályozásának 
megfelelően – a többletet pedig az osztály tartaná meg saját használatra. 

A csoportpraxist oktatási és jótékonysági alapként hozták létre, nonprofit, 
adómentes státusszal. Habár a kórház és az orvosi iskola az alap kedvezményezettjei 
lettek, az alap megtartotta saját hatáskörén belül a szabályozási és költségvetési 
felelősséget. Dr. Wells erről így vélekedett: 

„Láttam, hogy hogyan hozott létre egy csoportot a Memorial Kórház aneszteziológiai osztálya 8 évvel ezelőtt. 

Minden pénz a kórházhoz folyik be, ők pedig adnak a csoportnak egy éves költségvetést. A vezetőnek most 

nehézségei akadnak még abban is, hogy a kórháztól hozzájusson egy kimutatáshoz arról, hogy az osztály hogyan 

járul hozzá a bevételekhez, miközben tudja, hogy jövedelmezőek. Ha szeretne felvenni egy új aneszteziológust, 

meg kell indokolnia azt a kórháznak. Nem akarok kúszva menni a kórházhoz olyan dolgokért, amelyekre 

szükségem van. Az ő problémáik miatt nem csinálom így.” 

Dr. Robinson, aki segített az alap adminisztrációjában, a következőket fűzte hozzá: 

„Általánosságban megállapodtunk, hogy az osztály felhasználására rendelkezésre álló betegbevételeket a kórház 

költségvetésén kívül kellene adminisztrálni. A sebészek néha dolgosabbnak látják magukat a kórház többi 

dolgozójánál, és nem szeretnénk a saját pénzünket a többi osztály támogatására költeni. Eddig ugyan nem voltak 

problémáink a kórházzal, de ez egy megelőző intézkedés.” 
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A Sebészeti Alap a tagoknak az orvosi iskola irányelveivel összhangban levő 
fizetéseket nyújtott, ezen felül béren kívüli juttatásokat és feltételesen adható plusz 
költségkeretet is. Ösztönzésként a fizetéseket az irányelv által meghatározott fizetési 
plafonból kiindulva, az alatti szinten szabták meg, és a fizetésemelést a Dr. Wells és 
az egyes orvosok közötti éves értékelő találkozókon határozták meg. Dr. Wells a 
következőket mondta erről: 

„Egy orvos fizetése az osztály tevékenységéhez való teljes hozzájárulásának és tudományos rangjának függvénye. 

Az orvosi iskola egy maximumot határozott meg minden pozícióhoz. Az értékelő megbeszéléseken az orvossal együtt 

eldöntöm, hogy hova esik a fizetési skálán. A valóságban mind elég közel vagyunk a maximumhoz, de ez a rendszer 

mégis ösztönöz a munka elvégzésére. 

Fontos észrevenni azonban, hogy a fizetések nem függenek az orvosok által generált, betegektől származó 

bevételektől. Ha egy sebésznek van egy stabil praxisa, amiben átlagos bevételt generál, de nélkülözhetetlen tanár 

vagy kutató, megeshet, hogy előléptetik, magasabb tudományos rangot kap, és többet keres, mint egy másik sebész, 

aki a betegek ellátásban a legjobb.” 

Dr. Wells elismerte, hogy ez hátrány is lehet: 

„A fizetések tudományos ranghoz kötésével adódik egy gyakorlati probléma. Nem mindig lehetséges mindhárom 

területen ugyanolyan jónak lenni. Ha az orvosok nem látják el a tudományos feladatokat, a fizetésük alacsonyabb. 

Például van néhány fantasztikus idegsebészünk, de nincs idejük tudományos cikkeket írni. A fizetésük megragad az 

akadémiai rangjuknak megfelelő szinten, akármit is tesznek. 

De az az igazság, hogy ez egy egyetemi kórház, és azoknak az orvosoknak nem kellene itt lenniük, akik leginkább 

csak a pénzkeresésben érdekeltek. Elmehetnek máshova, és kereshetnek, amennyit csak tudnak.” 

Az alap béren kívüli juttatásai közé tartozott az egészség-, élet- és műhiba-
biztosítás, hosszú távú keresőképtelenségi biztosítás, valamint egy adókedvezményt 
biztosító megtakarítási program. A rendszer úgy volt kialakítva, hogy olyan 
juttatásokat biztosítson a tagoknak, amelyeket korábban a tagok adózás utáni 
jövedelmükből vásároltak. Így mind a tagok Kent-plafonon belüli jövedelmi 
potenciáljának maximalizálása, mind az adókedvezmények biztosítása a rendszer 
részét képezte. 

Ha az orvosok több bevételt generáltak, mint amit a fizetésük követni tudott, 
akkor kaptak egy plusz összeget a munkával kapcsolatos kiadásokra. Ez, ami az orvos 
pluszbevételének 50%-a volt, az orvos rendelkezésére állt olyan költségek fedezésére, 
mint előfizetések, könyvek, konferenciautak. Az alap szabályainak megfelelően 
azonban ez az összeg nem konvertálható fizetéssé. A maradék többletbevételt az 
osztály költségeinek fedezésére használták. 

Az osztályi további jövedelmet szerez a szenior rezidensek által ellátott 
páciensektől. Az alap létrehozását megelőzően azok a páciensek, akiknek nem volt 
saját orvosuk, a szenior rezidens felelősségébe tartoztak, és ingyenes szolgáltatásokat 
kaptak. Mivel ezeket a betegeket saját orvos hozzárendelése nélkül vették fel a 
kórházba, a sebészeti ellátásuk nem felelt meg a “Blue Shield” visszatérítés 
feltételeinek. 

Ahogy az osztály létrehozta az alapot, a szenior rezidenst a csoport „junior 
sebészeként” foglalkoztatták, és az ő betegeit a csoportpraxis betegeiként vették fel a 
kórházba. Az alap – mint a betegeket ellátó szervezet – így már számlázhatott, és 
végeredményben olyan díjakat volt képes begyűjteni, amelyek az önálló praxist 
fenntartó orvosoknak nem voltak elérhetőek. 
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Az alapot egy öttagú tanács igazgatta, amely felelős volt az alap szabályainak 

kialakításáért, kölcsönök és a költségvetések jóváhagyásáért. A tanács tagjai a 
következők voltak: Dr. Wells állandó tagként, két általa kijelölt további tag, valamint 
két tag, akiket az osztály választott. Dr. Wells időközönként minden tag számára 
nyitott találkozókat szervezett. 

Tagság 

1995 telére 4 tagja volt a sebészeti csoportpraxisnak: a junior sebész, Dr. Wells, 
valamint két másik fiatal sebész. Az alap szervezési és tervezési módszerei miatt 
négy-öt orvos ellenezte a csatlakozást. Dr. Melvin Jefferson, aki 10 éve általános 
sebészként dolgozott a Hamiltonban, hallatta leginkább a hangját a helyzetével 
kapcsolatban: 

„Nem akartam csatlakozni az alaphoz, mielőtt pontosan tudtam volna, hogy mit ajánl. Néhány fontos részlet 

nagyon ködös maradt. Már az alap létrehozásának okai tisztázatlanok voltak, legalábbis számomra, és a 

találkozók alig segítettek a konkrétumok tisztázásában. Néhány fontos kérdés, különösen a fizetések, az 

akadémiai rangok, az elvárt tudományos és pénzügyi hozzájárulások kérdése, megoldatlan maradt. Nem 

gondolom, hogy ezeket alaposan átgondolták volna, minket mégis megkértek, hogy csatlakozzunk. Így néhány 

másik orvos és én visszautasítottuk a csatlakozást addig, amíg nem tudtunk többet a részletekről.” 

1996 tavaszán Dr. Wells az összes sebészt arra kérte, hogy csatlakozzon az 
alaphoz. Néhány orvos, akik szóban kifejezték támogatásukat, de korábban 
elhalasztották a csatlakozást, most taggá váltak. Mivel azonban a csatlakozáshoz való 
hozzáállás az osztályon továbbra is vegyes volt, Dr. Wells úgy döntött, hogy a tagság 
kötelező lesz minden teljes munkaidős egyetemi sebész számára. A következőket 
mondta erről: 

„A tagságnak az osztályon maradás előfeltételévé kellett válnia, mivel tudtam, hogy mi történne egyébként. 

Volt néhány jófej orvos, akik elfogadták az alap létrehozásának szükségességét, és vitték a hátukon az osztályt. 

És voltak mások, akik régóta az osztályon dolgoztak és mindenkit ismertek, de nem akartak csatlakozni az 

alaphoz. Voltak, akik évi 300 ezer dollárt keresnek, mások pedig betartották a szabályokat. 

Tudtam, hogy néhányan nem egyeznek majd bele, és lehet, hogy érthető okokból. Realisztikusnak kell lenni a 

szakterülettel kapcsolatban, amiről beszélünk: hogyan tudnál itt tartani egy kardiológust, aki évi 300 ezer dollárt 

kereshet? Az osztályunk egy másik kisebb szervezeti egységéből mindenki elmegy, privát rendelőkbe költöznek az 

utcában. Mind jó specialisták és szomorú, hogy elveszítjük őket, de ha leginkább pénzt akarnak keresni, ott a 

helyük.” 

A kötelező részvétel bejelentésekor minden sebésznek döntést kellett hoznia. Dr. 
Ben Lewis, az urológiai részleg vezetője kifejtette, hogy miért döntött az alaphoz való 
csatlakozás mellett: 
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„Dr. Wells KIJELENTETTE, hogy az osztály nem felel meg az orvosi egyetem pénzügyi irányelveinek. 

KIJELENTETTE, hogy meg kell változtatnunk a rendszert, hogy megfeleljünk, és ha ezt nem akarjuk, ott kell 

hagynunk a kórházat. 

Azt mondtam, rendben. Teljesen megbíztam Dr. Wellsben, nagyon tiszteltem őt, és a munkámat is szerettem. 

Annak ellenére, hogy tisztában voltam a pénzügyi és érzelmi következményekkel, hajlandó voltam változtatni. 

Ismertem a pénzügyi költségeket, mivel kivontam az iránymutatás szerinti összeget a fizetésemből, és… hát az 

volt, amit mindezek miatt veszítek. Az érzelmi költség, a függetlenség elvesztése azonban nehezebben értékelhető, 

és még mindig nem békültem meg vele. 

Elgondolkodtató, hogy miért is maradnak itt az emberek. Vajon miért? Úgy sejtem, hogy azért, mert szeretik 

Wellst – úgy gondolom ez az oka annak, hogy mindenki itt marad. Dr. Wells egy remek csapatot és egy relatíve 

kedvező környezetet hozott létre.” 

Más sebészek azonban továbbra is ellenezték a csoportpraxist. Dr. Jefferson, aki a 
leginkább ellenállt a csatlakozásnak, elmagyarázta, hogy a tartózkodása annak volt 
köszönhető, amilyen benyomása volt az alap működési struktúrájáról: 

„Amikor korábban a csoportpraxison gondolkodtam, magasztaltam a célokat a fejemben. Úgy gondoltam az 

alapot arra használhatnánk, hogy egy egységesebb és összetartóbb sebészeti osztályt hozzunk létre. A műtéti 

tapasztalatot terjeszthetnénk a fiatalabb sebészek felé, és fejleszthetnénk az osztály tudományos szintjét a 

gazdasági ösztönzők egy részének elhagyásával. Az alap valahogy azonban félresiklott, egy olyan eszköz lett, 

amelynek az egyetlen célja az volt, hogy begyűjtse a szenior rezidensi jövedelmeket az osztály számára, ami nagy 

megosztottságot eredményezett. 

Például elég megnézni az eredeti javadalmazási metódust: fizetés a tudományos rang alapján és egy 

elismerten nagyon szerény béren kívüli juttatási csomag. Mindez megoldatlanul hagyta a többletek és a béren 

kívüli juttatások kérdését. Arra kértek minket, hogy írjunk alá egy dokumentumot, ami jelentős pénzügyi döntést, 

és mind elméletileg, mind jogilag kevesebb pénzt jelent, mint előtte, anélkül, hogy a részletek tisztázva lettek 

volna. Csak annyit mondtak, hogy “senkinek se fog ártani”. 

Úgy gondoltam továbbá, hogy abszurd egy ilyen hatalmas adminisztratív struktúrát felépíteni egy alapvetően 

kis osztály számára. Ha egyszerűen az orvosi egyetem irányelveinek való megfelelés és az osztály számára némi 

plusz pénz biztosítása a cél, nincs szükségünk erre az egész szervezetre a számlázó irodával és minden egyébbel 

együtt. Úgy gondolom, hogy kicsiben kellett volna kezdenünk és onnan építkezni – az az igazság, hogy nincsenek 

sokat kereső orvosaink, akik el tudnának tartani egy ekkora alapot.” 

Dr. Wells nézőpontjából az alap akkorra 

... egy hatalmas problémahalmazzá változott. Orvosok, akik mindenről filozofálnak, elég lett volna hallani őket. 

Mind mérgesek a “kontrollvesztés” miatt, azonban szó sem volt kontrollvesztésről, a veszteség a pénz volt. A 

dolog abszurditása, hogy sokuk még ezt az anyagi veszteséget sem szenvedték el. Sebészekkel dolgozni néha 

nagyon nehéz, nekem elhihetik! 

Sajnálatos módon nem volt egységes út, ahogy a klinikai osztályok interpretálták az irányelveket, így az orvosok 

mutogathattak más osztályokra és állíthatták, hogy ők máshogy felelnek meg a szabályoknak, mint mi. Igazuk volt, 

főleg ezzel az orvosi egyetemmel kapcsolatban, mivel a dékán nem mert túlzottan beavatkozni a kórházak 

önállóságába.”
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A számlázási rendszer 

Dr. Wells-nek már a kezdetektől fogva az volt a szándéka, hogy az alap tagjainak 
számlázási tevékenységét egy központi számlázási iroda oldja majd meg. 1993 
tavaszán fel is vett egy gazdasági vezetőt, akinek a számlázási tevékenység és a 
riportok készítése volt a feladata. Azt tervezte, hogy majd minden egyes orvos 
naponta benyújt egy ún. „aktivitási lapot” a gazdasági osztálynak, részletezve a 
nyújtott szolgáltatásokat, a páciensek nevét és a díjakat. 

Azonban a központi számlázással szembeni meglehetős ellenkezés miatt Dr. Wells 
úgy döntött, hogy bevezetését későbbre halasztja. Ehelyett tehát az alapba való 
belépéskor minden doktornak megvolt a választási lehetősége, hogy a központi 
számlázást választja a gazdasági osztályon keresztül, vagy marad a régi rendszernél, 
ahol a saját titkárnőik intézték a számlázást a privát praxisokban. A választás jogával 
élve, a sebészek mintegy fele választotta a központi számlázást, másik fele pedig 
maradt a régi rendszernél. Ann Miller, a gazdasági vezető ezt a következőképp 
magyarázta: 

„Az orvosok véleménye tényleg erősen megoszlott, ami a számlázást illeti; néhányukat egyáltalán nem 

érdekelte, míg mások minden egyes számlát látni akartak és meg kívántak vitatni. Szerintem sok orvost 

egyszerűen nem foglalkoztat az orvoslás üzleti oldala – ezért nem is szeretnek foglalkozni vele. Míg a másik 

felük pedig pont azt nem szereti, ha kiveszik a kontrollt a kezükből ezen ügyek felett. Egyszerűen úgy érzik, hogy 

elmozdították őket a saját praxisukból, ha nem látják a számlák kiállítását a saját szemükkel.” 

Azok az orvosok, akik megmaradtak a privát számlázásnál, kötelesek voltak 
duplikált számlát kibocsátani, és azok havi gyűjteményét leadni a gazdasági 
osztálynak. De az orvosok többsége sose továbbította ezeket a duplikált számlákat, 
ezáltal teljes bizonytalanságban hagyva a gazdasági osztályt a számlázási 
információkat illetően. Ms. Miller egy számla-befizetés követési rendszer 
felállítására kényszerült, ahol a számlákat és befizetéseket egymás mellett tüntették 
fel, illetve feleltették meg egymásnak. 

„Őrült egy rendszer volt, tudtuk is róla, de mit tehettünk volna? A sebészek maguk állapították meg a díjaikat, 

és nekünk fogalmunk se volt róla, mik azok. A hónap végeztével küldtek nekünk egy adag pénzt a páciensek 

nevével és a fizetett összegek listájával együtt. Úgyhogy mi ezeket az összegeket elkönyveltük kiszámlázott és 

befizetett összegként. 

De így nem lehetett egy gazdasági osztályt működtetni. Például egyszer az egyik orvos beállított 15.000 

dollárnyi csekkel, csak úgy. Mi persze egyáltalán nem számítottunk ilyesmire. Így sose volt igazán rendes 

fogalmunk a követeléseinkről, illetve a behajtási arányról.” 

Mindazonáltal Ms. Miller azt is hozzátette, hogy a központi számlázásnak is 
megvoltak a maga problémái: 

„A fő problémánk az volt, hogy az információ, amit az orvosoktól kaptunk, nagymértékben eltért egymástól. 

Nem volt semmiféle központi űrlap az aktivitás rögzítésére, így az orvosok a saját rendszerüket használták. 

Gondolhatja, hogy ennek megfelelően persze mindenkitől más és másféle információt kaptunk. 

Azokból, amiket kaptunk tőlük, a három asszisztensemnek sztenderd adatlapokat kellett előállítaniuk, ami 

elképzelhetetlenül időigényes munka volt. Mindezek mellett 5 orvosnak számláztunk, 11-nek beszedtük a kintlevőségeit 

és könyveltünk, illetve megpróbáltunk havi beszámolót készíteni 11 fő részére. Csak a havi beszámolók elkészítése 3 

hétbe telt.”
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Hamarosan nyilvánvalóvá vált Dr. Wells számára, hogy az egész alap számlázását 
egységesíteni kell, és egy központi számítógépes rendszer által működtetni: 

„Végül elhatároztam magam. Az egyetlen hatékony mód, hogy ennyi ember számára begyűjtsük a pénzeket, csak 

egy egységes rendszer lehet. Ez csak olcsóbb és pontosabb lehet, ráadásul arról is gondoskodik, hogy mindenki 

becsületesen járjon el. Azt gondoltam, hogy ha a begyűjtött összeg változik, akkor csak növekedhet, hiszen most 

már egy osztály kezel minden adatot.” 

Sok sebész nem értett egyet Dr. Wells-szel ebben a témában. Köztük volt Dr. 
Lewis is: 

„Többekkel együtt úgy éreztem, hogy létfontosságú, hogy mi intézzük a saját számlázásunkat. Egyszerűen senki 

sem annyira érdekelt a befolyt összegek intézésében, mint a személy, aki dolgozott érte: Én jobban tudom 

elvégezni, mert engem érint. 

Továbbá pedig mindig vannak olyan bonyodalmak a számlázáskor, amit csak az adott orvos tud megoldani. 

Például a páciens segélyen él, és nem tud fizetni. Egy számla után már tudom is, hogy elengedem a díjat. Ez 

egyfajta szakmai etika – nem tudom, hogy ebben az esetben a gazdasági osztály mit számlázna, vagy egyáltalán 

megértené-e a szándékomat. 

Van amikor a beteg jön, és azt kérdezi: „Doktor úr, már háromszor voltam itt, de még egyszer sem kaptam 

számlát, miért?” Azt kell válaszolnom, hogy: „Nem tudom”, ami elég rossz színben tüntet fel a beteg előtt. 

Amikor a titkárnőm végezte a számlázást, csak kiléptem az ajtón, megkérdeztem és már meg is kaptam a választ. 

Most pedig a gazdasági osztállyal Talbotban, földrajzilag távol az osztálytól, nagyon nehéz információt szerezni 

az aktuális helyzetről.” 

1997 januárjában, az alap egy számítógépes céget bízott meg a számlák 
kezelésével. A cég feladata volt a számlák és a fizetési információk begyűjtése a 
gazdasági osztálytól, majd tételekbe sorolva azok továbbítása a követelésekhez és a 
befolyt összegekhez. Ezeket használva kellett elkészíteni az orvosok mérlegét és 
folyamatos képet adni az alap pénzügyi helyzetéről. A megegyezés szerint havonta 
kellett volna nyomtatott beszámolókat nyújtaniuk, hogy az orvosoknak pontos 
fogalmuk legyen a számlájukról. 

A szerződés ellenére a számítógépes cég ezt sosem tette meg. Ms. Miller erről így 
nyilatkozott: 

„Borzasztóan jártunk azzal a céggel. Az első probléma az volt, hogy sose készítettek semmiféle beszámolót az 

orvosok számára. Mi mindig kértük, ők mindig megígérték, de végül sosem adtak semmi hasznosat. 

Mire rájöttünk, hogy ez nem fog menni velük, egy még súlyosabb problémával szembesültünk: egyszerűen 

kihagytak 15.000 dollár befizetést a rögzítéskor. Egyszerűen nem rendelték hozzá semmilyen számlához, így bár 

a pénz megvolt, nem tudtuk, hogy melyik számlához, doktorhoz tartozik. Ez azt jelentette, hogy a manuálisan 

kiszámolt mutatók szintén értelmüket vesztették. Persze ezután megszabadultunk a cégtől, de attól félek, túl 

későn.” 

Sok orvos, akit érintettek a tévedések, szintén nagyon dühös volt. A minimális 
számlázási információk, illetve a hullámzó beszedési ráta miatt az orvosok a 
központosított számlázási rendszert hibáztatták. A probléma kinyomozására tett 
kísérletként, Dr. Robinson tanulmányozta a befolyt összegekről szóló adatokat. A 
páciens-, finanszírozó- és szolgáltatás-összetétel elemzése után sem jutott érdemi 
konklúzióra: 
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„Azt gondoltam, hogy ha valaminek, hát a központosított számlázásnak növelnie kellene a befolyt 

összegeket, de nekünk eddig nem ez volt a tapasztalatunk. Persze a számítógépes rendszer problémái miatt 

a helyzet még bonyolultabbá vált, hiszen az általunk gyűjtött információ nem volt teljes. 

Mindazonáltal úgy gondolom, hogy szét kell választanunk az adminisztrációs hatékonyság problémáját 

magától a rendszer hibáitól. Ezt nem egyszerű megtenni, de nem kezelhetjük őket úgy, mintha egy nagy hibát 

alkotnának a számlázási rendszerrel. Persze, azt is figyelembe kell vennünk, hogy amikor a sebészek átadják a 

számláikat a behajtási osztálynak, akkor úgy érzik, hogy elveszítik az irányítást. Ez a motivációjuk a mögött, hogy 

maguk csinálják a számlázást.” 

Dr. Wells úgy beszélt a számlázási problémáról, mint egy adminisztratív 
figyelmetlenségről: 

„Nyilvánvalóan voltak problémák a számítógépes céggel, de nem értem, hogy ezt miért kéne egy kalap alá vonni 

a központosított számlázási rendszerrel. Beszéltem másokkal is a problémánkról, és úgy tűnik, hogy a mi 

tapasztalatunk eléggé atipikus. Mindenesetre megtörtént, és nem tudjuk megmagyarázni, miért. 

A másik probléma a rezsiköltségé: az orvosok most már olyan tisztán látják, mint soha ezelőtt. Már látják 

azokat a költségeket, amelyeket a kórház és az osztály korábban csak úgy átvállalt, mint például a titkárnőkét, 

és most, hogy ezek a költségek az alaphoz tartoznak, már nincsenek túlzottan elragadtatva.” 

Más sebészek, beleértve Dr. Lewis-t, aki a vezetőség választott tagjává vált, 
továbbra is fenntartják ellentétes véleményüket a rendszerrel szemben:  

„Én már a kezdetektől fogva a központosított számlázás ellen voltam, és úgy gondolom, hogy az idő engem 

igazolt. Egy egész évig úgy dolgoztam, hogy fogalmam sem volt mekkora a befolyt bevételem. Ennek 

eredményeként nem is tudom, hogy mekkora volt a túlfolyó összegem, ha egyáltalán volt ilyen. Amikor beküldöm 

a számláimat, nem tudom, hogy lesz-e rá fedezetem. 

A tavalyi év pár hónapjára vonatkozó információ alapján a bevételem 33%-al csökkent. És Dr. Wells ezt 

egy hatékonyabb rendszernek hívja… 

Ez a rendszer többe kerül nekünk. A titkárnőm még mindig elkészíti a háttér kimutatásokat a számlákkal 

kapcsolatban és elküldi a számlázási osztálynak, hogy befejezzék. Akkor akár már csinálhatná ő az egészet. 

Szükségtelen és nem hatékony ebbe belevonni az egész gazdasági osztályt.” 

Dr. Jefferson szintén úgy gondolja, hogy ez a rendszer kevésbé hatékony, mint az 
előző volt: 

„A tavalyi évben megpróbáltam egy kis információt szerezni a befolyt összegekről, és megdöbbentem, hogy 

milyen keveset sikerült behajtani, illetve milyen kevésről tudtak egyáltalán. Még a páciensek befizetéseiről 

sem tudtak pontos adatot szolgáltatni. Azt viszont kiderítettem, hogy a rezsiköltség a fizetésem 19%-a volt. 

Mindannyian egyetértettünk abban, hogy ez erősen túlzó.” 

Dr. Lewis hozzátette még, hogy ez a vita a számlázási módszerek és más 
adminisztratív dolgok körül szerinte jól jellemzi az egész alap adminisztratív 
politikáját: 

„Ami a számlázással történt, az tipikus megnyilvánulása annak, ahogy ezt az alapot működtetik. Én kedvelem és 

tisztelem Dr. Wells-t, de a pénzügyeinkben óriási zűrzavar uralkodik, köszönhetően annak, hogy őt nem érdekli, és 

nincs ilyen irányú képzettsége sem. 
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 Például nézzék csak meg, mi történt azzal a számítógépes céggel, amit Ms. Millerrel együtt bíztak meg. 

Ami az egészből következik, az az, hogy az egész alap igazából Dr. Wells-é. Az ő személyiségét tükrözi az 

egész, illetve ő rendelkezik a szavazatok többségével is. Az 5 vezetőségi tagból egy maga Dr. Wells, másik kettő 

az ő kinevezettje, ezzel biztosítja is magának a szavazatok 3/5-ét – gyakorlatilag lehetetlen legyőzni őt. Nem 

mintha egyszer is ki kellett volna terítenie a lapjait, de az igazság az, hogy az egész pakli nála van. Ez persze 

rendben van egészen addig, amíg kedveled és bízol benne, de mindenképpen bizonytalanságot jelent a jövőt 

illetően.” 

Értékelés 

1998 telére a 14 teljes munkaidős sebész mindegyike csatlakozott az alaphoz. 
Összesen 5 orvos hagyta el az intézményt az azt megelőző két évben, akár az alap, 
akár más okok miatt. Néhányan közülük más kórházak személyzetéhez csatlakoztak, 
néhányan pedig kialakították saját magánpraxisukat. Dr. Wells pedig fokozatosan 
töltötte be helyeiket más odaérkező orvosokkal, akik a munkakezdéssel egyben az 
alaphoz is csatlakoztak. 

Habár az intézeten belüli reakciók néha még mindig különböztek az alap egy-két 
aspektusával kapcsolatban, pár pontban azért megegyeztek az álláspontok. Ilyen 
terület volt az alap hatása az osztály gazdasági helyzetére. Dr. Robinson erről így 
beszélt: 

„Az alap egyik legfontosabb eredménye a megnövekedett bevétel volt az osztály számára. Az még nem világos, 

hogy az új számlázási rendszernek mi a szerepe ebben, de a szenior rezidensek által nyújtott ellátások díjainak 

beszedése pénzügyileg mindenképpen segített nekünk. 

Az alap előtt az intézet még azzal is nehezen birkózott meg, hogy a szokásosnak tekinthető kiadásokat 

fedezze. Az elmúlt években nemcsak hogy ezeket a kiadásokat sikerült könnyedén finanszírozni, de még képesek 

voltunk fizetni posztgraduális képzéseket is, illetve kamatmentes kölcsönt nyújtani a rezidenseknek. Még arra is 

tudtunk forrást találni, hogy az egyik rezidensnek kölcsönt adjunk, hogy az a családjával együtt tudjon 

Angliába menni tanulni. 

A problémák az alappal kapcsolatban leginkább adminisztratív, illetve üzleti jellegűek voltak. Az emberek itt 

elkötelezettek a tudományos előremenetel iránt, így nem az foglalkoztatja őket leginkább, hogy kinek van a 

legnagyobb jövedelme – nem ez az orvoslás lényege. Úgy gondolom, hogy ezek a problémák a közeljövőben 

elsimulnak, és az alap sokkal jobban fog működni ezután. 

Abban is hiszek, hogy fejlődni fog, ahogy egyre több ember csatlakozik az osztályhoz.” 

Dr. Jefferson egyetértett abban Dr. Robinsonnal, hogy az alap sokat segített az 
intézetnek, de továbbra is kritikus maradt annak működésével kapcsolatban: 

„Még mindig nehéz felfogni, hogy mi is folyik itt valójában. Az alap kialakításának időszaka nem volt 

éppen a legüdvösebb, ami a kommunikációt illeti, és ez továbbra is probléma maradt. 

Tulajdonképpen az alap nincs igazán különleges hatással rám. Pontosan ugyanazt csinálom, mint azelőtt, és nem 

mondhatnám, hogy jelentősen jobb vagy rosszabb anyagi helyzetben lennék. Az így elérhetővé vált források segítették 

az osztályt a túlélésben, ami tényleg nagyon fontos eredmény, de amikor az alapot megalakították, Dr. Wells sohasem 

volt olyan őszinte, hogy elmondja milyen rossz is a gazdasági helyzetünk valójában. Azt mondta, hogy „csinálunk egy 

kis plusz pénzt”, de mi egyáltalán nem tudtuk, hogy a pénzügyi helyzet ilyen súlyos. 
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 Ha tudtuk volna, akkor talán egyeztetések és megbeszélések útján előálltunk volna pár elfogadhatóbb 

javaslattal. A hangsúly végig az orvosi iskola irányelveinek a betartásán volt. 

Úgy gondolom, hogy Dr. Wells sokkal jobb főorvos, mint üzletember. Nagyon sok üzleti jellegű probléma van, 

és elég esztelen dolog ezekkel megbirkózni ennyire nem üzleties hozzáállással. Azt hiszem, Dr. Wells-nek az a 

hozzáállása, hogy nem szép dolog beszélni az anyagiakról. Abból következően pedig, hogy nem tud beszélni 

róla, igen jelentős kommunikációs problémáink vannak. Az őszinteségre még mindig erőteljes az igény, hiszen 

az alapba folyamatosan új emberek lépnek be, és nekik is tudniuk kell a részletekről.” 

Dr. Lewis így fogalmazta meg a véleményét az alap hiányosságaival kapcsolatban: 

„Az osztálynak nagyon jó, hogy van egy ilyen kiegészítő forrása. Sikerült felállítanom egy könyvtárat az 

irodámban az orvostanhallgatók és rezidensek számára urológiából. Szintén kaptam pénzt különböző 

tiszteletdíjakra, vizuális segédeszközökre, és a rezidensek urológiai konferenciákkal kapcsolatos költségeit is 

sikerült visszatérítenünk. 

A közeljövőben szeretnénk még több pénzt költeni oktatásra, illetve konferenciafelszerelésre, továbbá 

gondolkozunk egy zárt rendszerű TV beszerelésén is a műtőbe. 

Másrészről viszont meg kell említenem a lecsökkent egyéni jövedelmet és a függetlenség hiányát, mint az alap 

hátrányait. Továbbá voltak még más hibák is. Az egész központosított számlázás koncepció egy nagyon rossz 

ötlet volt. Minden egyes alkalommal ellene szavaztam, mégis létezik. A hibát csak súlyosbította Wells 

szerencsétlen választása a számítógépes céggel. 

Úgy gondolom, hogy az igazi probléma az alap megalakításával kapcsolatban az volt, hogy arra kérték az 

embereket, hogy változzanak meg. Arra, hogy az addigi liberális, laissez-faire rendszerről váltsanak át egy 

jóval strukturáltabbra, és emiatt ellenálltak. Ez egyáltalán nem szokatlan, és előre megjósolható lett volna.” 

Az alap létezésének négy évéről kérdezve, Mr. Wells elismerte, hogy pár kérdés 
még megválaszolatlan maradt: 

„Elég kényes a szituáció, mert még mindig nincs egységesség az orvosi egyetemen. 

Én megtettem, amit hiszem, hogy meg kellett tennem a sebészeti osztály tudományos működésének fenntartása 

érdekében, de egy csomó más osztály nem csinált semmit. Elismerem azt is, hogy a valóságban a tudományos 

fokozat nem mindig tükrözi az egyes ember hozzájárulását a dolgokhoz. De mit tehetnék? 

Továbbá mindig is ott volt a költségvetés problémája. Sose tudtuk igazán, hogyan is kezeljük a négy 

különböző költségvetést. Külön költségvetésünk van a kórház számára, az orvosi egyetem számára, a 

pályázatokra, illetve az alap számára; csak a kutatási források a mi osztályunkra vonatkozóan kiteszik az 1 

millió dollárt. Ez egy nagyvállalat, és mi nem vagyunk képzettek az irányításához.” 

Kérdések 

1. Sorolja be Dr. Wells tevékenységeit az alábbi kategóriákba: stratégiaalkotás, 
menedzsmentkontroll és feladatkontroll. Hogyan segít ez (ha segít) az alap működése 
során felmerült problémák megértésében? 
2. Hogyan jellemezné az alap menedzsmentkontroll-rendszerének felépítését? 

Jól felépített? Amennyiben nem, hogyan változtatna rajta? 

3. Hogyan értékeli az alap menedzsmentkontroll-folyamatait? 

Hogyan változtatná meg azokat (amennyiben szükségesnek tartja)? 

 

 


