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EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN 

7. hét 

A finanszírozás fenntarthatóságának 
és a hatékonyság javításának lehetséges 

eszközei 

Készítette: Orosz Éva 

Szakmai felelıs: Orosz Éva 

Témakörök 

• Az egészségügyi kiadások növekedésének hajtóerıi 

• 2000-es évek: szemléletváltozás az egészségügyi kiadások növekedésének 

megítélésében 

•  A kiadáskorlátozást célzó eszközök és lehetséges hatásaik 

• A hatékonyság és minıség javítását célzó eszközök és lehetséges hatásaik 

• Fı kihívások 

Az egészségügyi kiadások alakulását 
befolyásoló tényezık 

• Demográfiai jellemzık 

− a lakosság egészségi állapota (morbiditási viszonyok) 

− a lakosság korstruktúrája (a népesség öregedése)  
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• Gazdasági és társadalmi folyamatok 

− az egyéni jövedelmek (és eloszlásuk), az életmód jellemzıi 

− az egyének növekvı elvárásai   

− a gazdasági, gazdaságpolitikai feltételek 

− a jóléti politika/rendszer általános jellemzıi 

• Az egészségügyi technológia fejlıdése és az orvosi gyakorlat jellemzıi 

(a kiadásnövekedés legfontosabbnak tekintett hajtóereje) 

• Az egészségügyi rendszer strukturális jellemzıi 

− az egészségügy finanszírozási és szervezeti jellemezıi 

− az egészségügyi bérek és reálárak alakulása  

− az informális gazdaság szerepe 

− az egészségpolitika  

Eltérı nézetek az egészségügyi 
(köz)kiadásoknak a GDP növekedési  

ütemét meghaladó növekedésére 

• Elkerülendı költségvetési teher 

• A nemzetgazdaság strukturális változását,  

a szolgáltatási szektor szerepének növekedését tükrözi 

• A hosszú távú gazdasági növekedést elısegítı „beruházás” 

• A gazdagodó és idısödı társadalom szükségletei az egészségügyi kiadások 

növekedését igénylik 

Szemléletváltozás a 2000-es években 

„Az egészségügyi kiadásokat túl gyakran csak rövid távú költségnek tekintik, nem 

pedig hosszú távú beruházásnak. Még csak elkezdıdött annak a felismerése, hogy 

az egészségügyi ráfordítások a gazdasági növekedés alapvetı hajtóerejét jelentik.” 

• David Byrne, European Commissioner for Health and Consumer Protection 

(2004) 
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The Tallin Charter: Health Systems for Health and Wealth 

(27 June 2008)  

WHO European Ministerial Conference on Health Systems 

• “… the Member States and partners believe that: investing in health is 

investing in human development, social well-being and wealth” 

• “ the Member States, commit ourselves to:… 

− Invest in health systems and foster investment across sectors that influence 

health 

− Promote transparency and be accountable for health system performance 

− Engage stakeholders in policy development and implementation 

− Foster cross-country learning and cooperation…” 

Fenntartható finanszírozás:  
lehetséges stratégiák 

• A források szerkezetének változtatása 

• A közkiadások növekedésének korlátozása  

• A kínálat befolyásolása 

− kapacitások, szolgáltatások, árak szabályozása (korlátozása) 

− pénzügyi korlátok és ösztönzık  

− egyedi orvosi döntések befolyásolása 

• A kereslet befolyásolása (kiadások áthárítása) 

− költségmegosztás (térítési díjak növelése) 

− a társadalombiztosítás által nyújtott szolgáltatások (pl. támogatott 

gyógyszerek) körének a szőkítése 

• A hatékonyság javítása  

• Az egészségi állapotra ható egészségügyön kívüli tényezık befolyásolása 
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A kiadáskorlátozó eszközök típusai  

• A közvetlen és közvetett kontrol eszközei 

• Költségvetési korlát alkalmazása 

• A kiadások áthárítása  

A  közvetlen és közvetett kontrol eszközei 

• A kórházi ágyak és kórházi személyzet számának a csökkentése  

• A beruházások és új technológia telepítésének engedélyezése, alkalmazásának 

ellenırzése 

• A szolgáltatások árainak szabályozása (finanszírozási módszerek átalakítása) 

• A szolgáltatások mennyiségének a meghatározása  

• Ösztönzık alkalmazása a kórházi ellátás helyettesítésére  

• Egyetemi felvételi keretszámok alkalmazása 

• A munkaerı (fıleg orvosok) számának korlátozása 

• A gyógyszerárak szabályozása 

• Referencia árrendszer alkalmazása a gyógyszertámogatás esetében 

• Orvosi irányelvek kialakítása és a finanszírozó általi alkalmazása (pl. a 

szerzıdésekben)  

• A technológia-értékeléssel foglalkozó intézetek létesítése  

• A technológia értékelés nagyobb szerepe a „vásárlói” döntésekben  

• Információs rendszerek kialakítása és használata  

• A menedzsment kompetenciájának növelése 

Költségvetési korlát  

• Országos szinten 

• Térségi (regionális) 

• Intézményi szinten 
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Ösztönzık: 

− A kockázatviselés hiány esetén 

− A szolgáltatók megtarthatják a megtakarítást  

• A kiadás korlátozására alkalmas; azonban   lehetséges következmények: 

szolgáltatások mennyiségének csökkenése, alacsonyabb minıség  

A finanszírozási módszerek változtatása  

• Költségvetési korlát  

• Globális költségvetés megállapítása a kórházak számára 

• A mennyiség és a díjak összekapcsolása különbözı módszerekkel  

• Fee-for-service elemek a fejkvóta típusú finanszírozásban a megelızés 

ösztönzése érdekében (pl. UK) 

A  kiadások áthárításának eszközei 

• A biztosítási csomag szőkítése 

− szolgáltatási kör szőkítése / prioritások meghatározása  

− a támogatott gyógyszerek körének szőkítése 

− a térítési díjak növelése 

• Bónusz (biztosítási díj csökkentése a szolgáltatások nem igénybevétele esetén) 

• A kötelezı biztosításból való kilépés lehetıvé tétele 

• Az önkéntes biztosítás szerepének az ösztönzése 

• A kórházi ellátás és hosszú idejő ápolás magánszektorbeli alternatíváinak 

ösztönzése 
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A közkiadások korlátozásának 
lehetséges negatív hatásai 

• Az összes kiadás nagyobb ütemben növekedhet (áthárítás lehetısége az 

egyénekre) 

• A hozzáférhetıségre gyakorolt negatív hatás 

• A makroszintő korlátozás negatív hatása a mikroszintő hatékonyságra és 

minıségre 

• Egészségügyi munkaerıhiány (elvándorlás, pályaelhagyás) 

• Az innováció visszafogása 

Az egészségügyi munkaerı  
–  az EU egészségpolitikájának központi 

kérdésévé vált 

• „A problémák sora: az egyes szakmák súlyos hiánya,  

a munkaerı növekvı migrációja, egyenlıtlen eloszlása (területi, nemek közötti, 

szakmák és intézmények közötti),  

a munkaerı minıségi jellemzıiben mutatkozó aránytalanságok (alulképzettség, 

nem a munkakörnek megfelelı képzettség, stb.) aláássa az egészségügyi 

rendszerek képességét  abban, hogy hatékony válaszokat adjanak a 

kihívásokra.” 

Rechel, B.: The Health Care Workforce in Europe. 

European Observatory on Health Systems and Policies, 2006). 
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Hangsúlyeltolódás a 80-as évek végén:  
a hatékonyság, minıség javítása 

• Az egészségpolitikák által középpontba állított problémák:  

− a sikeres kiadáskorlátozás ≠  a hatékonyság növekedése 

− hiányoznak azok az ösztönzık, amelyek a szolgáltatókat a hatékonyabb 

tevékenységre sarkallnák 

− nagy a különbségek az (azonos betegségekre) alkalmazott terápiákban, az 

egészségügyi szolgáltatások minıségében 

− a páciensek (fogyasztók) igényeihez való alkalmazkodás (hiánya) 

− az erıforrások elosztása túlzottan kórházcentrikus 

− az intézmények menedzsmentje nem hatékony 

Fenntartható finanszírozás: fıbb trendek 

• Változás a forrásteremtés módjában 

− a munkabérekhez kötıdı járulékok arányának a csökkentése, adók 

szerepének növelése (Franciaország, Németország) 

− a forrásteremtés centralizálása / kockázatközösség növelése (pl. 

Németország) 

• A források allokációja: szükségletalapú fejkvóta alapján a „vásárlók” 

(alapellátó szervezetek/területi egységek / biztosítók) között (pl. Anglia, 

Németország, Svédország stb.)  

• Magánkiadások: ellentétes trendek 

Fıbb tendenciák a 2000-es években 

• A közfinanszírozás dominanciájának fennmaradása, a magánkiadások 

növekedése  

• 1992–1997 között: az egészségügyi kiadások erıteljes korlátozása; a 90-es évek 

végétıl az egészségügyi kiadások ismét nagyobb (a GDP növekedését 

meghaladó) növekedési üteme  
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• Eltérı hangsúlyok a kiadáskorlátozó eszközök alkalmazásában  

• A hosszú idejő ápolás finanszírozási kérdéseinek elıtérbe kerülése 

A szolgáltatások minıségét és erıforrások 
felhasználásának hatékonyságát az 

egészségügy szereplıinek döntései alakítják  

A hatékonyság és minıség problémáinak 
fı okai  

• Az információ hiánya  

• A finanszírozási módszerek által nyújtott ösztönzés minıség, allokatív 

hatékonyság  

• Minıségügyi rendszer hiányosságai 

• A szolgáltatói intézményi struktúra  szükségletek, finanszírozhatóság 

• Egészségügyi igazgatás szabályozó és ellenırzı tevékenységének hiányosságai 

− sem a finanszírozó, sem a szolgáltató intézmények nem rendelkeznek 

elégséges autonómiával  

− nem érvényesül a megfelelı „számonkérhetıség” 

Információ/tudás
Kialakult magatartási formák 

(szokások/attitődök)
Pénzügyi ösztönzık
Gazdasági szabályozók
Minıségügyi szabályozók
Intézményi/szervezeti keretek
Humán erıforrások
Technológia
Infrastruktúra (kórházi 

kapacitások)

Páciens
Orvos (team)
Szolgáltató intézmény 

menedzsmentje
Szolgáltatók csoportja
Finanszírozó

(társadalombiztosítás)
Biztosító társaság (önkéntes 

biztosítás)
Kormányzat (Szabályozó)

A döntést befolyásoló tényezıkDöntéshozók

Információ/tudás
Kialakult magatartási formák 

(szokások/attitődök)
Pénzügyi ösztönzık
Gazdasági szabályozók
Minıségügyi szabályozók
Intézményi/szervezeti keretek
Humán erıforrások
Technológia
Infrastruktúra (kórházi 

kapacitások)

Páciens
Orvos (team)
Szolgáltató intézmény 

menedzsmentje
Szolgáltatók csoportja
Finanszírozó

(társadalombiztosítás)
Biztosító társaság (önkéntes 

biztosítás)
Kormányzat (Szabályozó)

A döntést befolyásoló tényezıkDöntéshozók
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A hatékonyság és minıség javítását 
célzó eszközök 

• Nagyobb hangsúly a megelızésre 

• Információ (hatékonyság, költségek) 

• A szolgáltatások struktúrájának alakítása (népegészségügyi prioritások) 

• Ösztönzık  

− teljesítményfinanszírozási módszerek (DGR) 

− eredményfüggı díjazás 

− fejkvótán alapuló allokáció a térségi rendszerek vagy finanszírozók között  

− verseny 

• Minıségügyi rendszerek 

• A koordináció erısítése (optimális betegutak) 

• Intézményi keretek változása (pl. kórházak mőködési formája) 

• Prioritások meghatározása a finanszírozásban  

• Páciensek: aktívabb szerep feltételeinek javítása  

Útkeresés: stratégiák a hatékonyság és 
minıség javítására 

• Ausztria: Egészségügyi Strukturális Terv, koordináció a szolgáltatók között; 

törvény a minıségügyi rendszerrıl  

• Dánia: Átfogó terv a minıség javítására a közszolgáltatásokban, 2007–2018; 

Országos rákellenes cselekvési terv 

• Franciaország: kórházhálózat tervezése; a munkaerı hosszú távú tervezése  

• Nagy-Britannia: az egészségügyi technológia értékelése, szolgáltatók közötti 

verseny ösztönzése 

• Németország: pénzügyi ösztönzés a krónikus betegek ellátásának a 

koordinációjára  

• Kanada: országos stratégia a mentális betegségek megelızése és kezelése 

• Spanyolország:  ellátás-szervezés (integrált egészségügyi) szervezetek; 

ápolásbiztosítás bevezetése: 2007 és 2015 között  

• Hollandia: biztosítók közötti verseny ösztönzése 
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Útkeresés: hasonló problémák – eltérı 
reform-koncepciók 

• Hollandia, Németország: a biztosítók közötti verseny bevezetése a 90-es évek 

közepén 

• Ausztria  

− a biztosítók közötti verseny bevezetésének mérlegelése és elvetése  

− a tervezés és koordináció szerepének erısítése 

Vitatott kérdések  

• Hatékonyabbak-e a magántulajdonban lévı, profitérdekeltségő intézmények, 

mint a köztulajdonú intézmények? 

• A szolgáltatók közötti verseny eredményezi-e a minıség és hatékonyság 

javulását? 

• A biztosítók közötti verseny eredményezi-e a minıség és hatékonyság javulását? 

• Milyen módon építhetı be a minıség szempontja a szolgáltatók finanszírozási 

módszereibe? 

Pozitív
Pozitív/negat

ív
Pozitív/
negatív

NegatívKözepesKözepes
A.6 Kiadások áthárítása a magánszektorra 
(a szolgáltatások igénybevevıire)

Pozitív/negatívNegatívNegatívNegatívRövidErısA.5 Költségvetési korlát (szektorális vagy globális)

Pozitív/negatívNegatívNegatívNegatívRövidKözepes
A.4 Más inputok mennyiségének kontrollja
(új technológiák/gyógyszerek)

PozitívNegatívNegatív
Nincs 

hatás/negatív
RövidErısTıkebefektetés

PozitívNegatívNegatív
Nincs 

hatás/negatív
KözepesErısMunkaerı

A.3 Inputok mennyiségének kontrollja:

PozitívNegatívNegatívNincs hatásRövidErısA.2 Bér- és árkontroll (orvosi eszközök)

PozitívNegatív
Nincs 

hatás/negatív
Nincs hatásRövidErısA.1 Bér- és árkontroll (munkaerı)

A. Makrogazdasági intézkedések a kiadások 

korlátozására

Költség-
hatékonyság

Válasz-
képesség

Minıség
Pénzügyi 

védelem és 
hozzáférhetıség

Idıtáv*ErısségJellemzık, hatások és trade-off-ok

Célok és trade-off-ok
Hatás a 

kiadásokra

Kiadáskorlátozó intézkedések a költségvetési megszorítások idıszakában

Pozitív
Pozitív/negat

ív
Pozitív/
negatív

NegatívKözepesKözepes
A.6 Kiadások áthárítása a magánszektorra 
(a szolgáltatások igénybevevıire)

Pozitív/negatívNegatívNegatívNegatívRövidErısA.5 Költségvetési korlát (szektorális vagy globális)

Pozitív/negatívNegatívNegatívNegatívRövidKözepes
A.4 Más inputok mennyiségének kontrollja
(új technológiák/gyógyszerek)

PozitívNegatívNegatív
Nincs 

hatás/negatív
RövidErısTıkebefektetés

PozitívNegatívNegatív
Nincs 

hatás/negatív
KözepesErısMunkaerı

A.3 Inputok mennyiségének kontrollja:

PozitívNegatívNegatívNincs hatásRövidErısA.2 Bér- és árkontroll (orvosi eszközök)

PozitívNegatív
Nincs 

hatás/negatív
Nincs hatásRövidErısA.1 Bér- és árkontroll (munkaerı)

A. Makrogazdasági intézkedések a kiadások 

korlátozására

Költség-
hatékonyság

Válasz-
képesség

Minıség
Pénzügyi 

védelem és 
hozzáférhetıség

Idıtáv*ErısségJellemzık, hatások és trade-off-ok

Célok és trade-off-ok
Hatás a 

kiadásokra

Kiadáskorlátozó intézkedések a költségvetési megszorítások idıszakában
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Költség-
hatékonyság

Válasz-
képesség

Minıség
Pénzügyi 

védelem,hozz
áférhetıség

Idıtáv*ErısségJellemzık, hatások és trade-off-ok

PozitívNegatív
Pozitív/negat

ív
NegatívHosszúKözepes/Erıs

B.6 További elmozdulás a fekvıbeteg ellátástól a 
járóbeteg ellátás irányába

B.2 Kínálati oldal 

PozitívPozitívPozitívPozitívHosszúKözepes
B.5 Az alapellátás elérhetısége rendelési idın 
kívül (a kórházi sürgısségi osztályok terhelésének 
csökkentése)

Pozitív/negatív
Nincs 

hatás/pozitív
Pozitív

Nincs 
hatás/pozitív

KözepesGyengeB.4 Jobb orvos-beteg kapcsolat

Pozitív/negatívPozitív/negatívPozitívPozitívHosszúKözepes
B.3 Az ellátás koordinációja, ellátás-szervezés 
/öngondoskodás 

PozitívPozitív/negatívPozitívPozitívHosszúGyengeB.2 Kapuıri szerep/ betegirányítás

PozitívNincs hatásPozitívPozitívHosszúGyenge/közepesB.1 Prevenció és az egészségmegırzés

B.1 Keresleti oldal

B. Mikrogazdasági intézkedések a 

hatékonyság növelésére

Költség-
hatékonyság

Válasz-
képesség

Minıség
Pénzügyi 

védelem,hozz
áférhetıség

Idıtáv*ErısségJellemzık, hatások és trade-off-ok

PozitívNegatív
Pozitív/negat

ív
NegatívHosszúKözepes/Erıs

B.6 További elmozdulás a fekvıbeteg ellátástól a 
járóbeteg ellátás irányába

B.2 Kínálati oldal 

PozitívPozitívPozitívPozitívHosszúKözepes
B.5 Az alapellátás elérhetısége rendelési idın 
kívül (a kórházi sürgısségi osztályok terhelésének 
csökkentése)

Pozitív/negatív
Nincs 

hatás/pozitív
Pozitív

Nincs 
hatás/pozitív

KözepesGyengeB.4 Jobb orvos-beteg kapcsolat

Pozitív/negatívPozitív/negatívPozitívPozitívHosszúKözepes
B.3 Az ellátás koordinációja, ellátás-szervezés 
/öngondoskodás 
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Pozitív/negatívPozitív/negatívPozitívPozitív/negatívHosszúKözepes/Gyenge
B.12 Az Információs és Kommunikációs 
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PozitívPozitív/negatívPozitívNem ismertHosszúGyengeB.9 A menedzsment önállóságának növelése

PozitívPozitív/negatívPozitív/negatívNincs hatásHosszúKözepes
B.8 A kórházak által alkalmazott szerzıdéskötési és 
vásárlási módszerek javítása

PozitívPozitív/negatívPozitívPozitív/negatívHosszúKözepesB.7 A szolgáltatás-vásárlók szerepének erısítése
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férhetıség

Idıtáv*ErısségJellemzık, hatások és trade-off-ok
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B.11 A technológiai fejlıdés és árképzés 
szabályozása

PozitívPozitív/negatívPozitívPozitívHosszúKözepes
B.10 A kórház-finanszírozási, ösztönzési módszerek 
javítása

PozitívPozitív/negatívPozitívNem ismertHosszúGyengeB.9 A menedzsment önállóságának növelése

PozitívPozitív/negatívPozitív/negatívNincs hatásHosszúKözepes
B.8 A kórházak által alkalmazott szerzıdéskötési és 
vásárlási módszerek javítása

PozitívPozitív/negatívPozitívPozitív/negatívHosszúKözepesB.7 A szolgáltatás-vásárlók szerepének erısítése
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A jelenlegi idıszak: fı kihívások 
a gazdaság és társadalompolitikák/ 

egészségpolitikák számára 

• Az egészség szempontjainak jobb érvényesítése a kormányzati politikán belül 

• A szegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentése.  

Az egészségi állapot egyenlıtlenségeinek csökkentése 

• Régi és új „népbetegségek” (pl. elhízás) elleni hatásosabb fellépés 

• Az idıskorúak növekvı egészségügyi és szociális szükségleteinek megfelelı 

kielégítése  

• Az egészségügyi közkiadások növekedésére ható tényezık és a gazdasági 

lehetıségek közötti konfliktus kezelése 

• A szolidaritás elvének érvényesítése az egészségügy finanszírozásában  

• A szőkös források és a technológiai fejlıdés közötti konfliktus enyhítése 

• Új stratégiák kialakítása a hatékonyság, minıség javítására (Érzékelhetıvé 

váltak a piaci eszközök alkalmazásának a problémái) 

• A közegészségügyi rendszerek országok közötti koordinációja (az egészséget 

veszélyeztetı problémák egy része átlépi az országhatárokat) 

A gazdasági válság súlyos „társadalmi 
költsége” kétszeresen is érinti 

az egészségügyet 

• A legsúlyosabb, elhúzódó  hatás a munkaerıpiacot érte.  

A munkanélküliség az EU-ban 2010-ben kb. 10% 

• EU lakosságának 16–26%-át a szegénység kockázata veszélyezteti 

• Szociális kiadások várhatóan lassabban érik el a válság elıtti szintet / 

növekedést, mint a gazdaság 

• Az egészségügy forrásai szőkülnek 

• Az egészségi állapotot kockáztató tényezık felerısödtek 
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Hogyan reagálnak az egészségpolitikák  
a válság által generált feszültségekre? 

Újra a figyelem középpontjába kerül: egészségügyi rendszerek fenntartható 

finanszírozása 

• Lehetséges szcenáriók 

− Az egészségügyi kiadások rövid távú csökkentése 

(a költségvetési hiány mérséklése érdekében) 

− A megváltozott politikai és társadalmi közhangulat kihasználása: régóta 

esedékes reformok kezdeményezése 

− Egészségügyi beruházások – a válságnak a gazdaságra, foglalkoztatásra 

gyakorolt hatásának mérséklése 

Nehéz elıre jelezni, hogy az egyes országok melyiknek adnak prioritást 
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