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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 3 perc)

Elnöki bevezető, bemutatkozások

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok mindenkinek! Arra kérem kedves vendégeinket, hogy foglaljanak helyet az
asztalnál. Nagy tisztelettel köszöntöm önöket az Egészségügyi bizottság Ellenőrző
albizottságának ülésén, amelynek a napirendjét egy picit később, a bemutatkozások után
fogadnánk el, addig pedig arra szeretném kérni az érkezett vendégeket, akik az egynapos
sebészet témakörben tartott tájékoztatóban fognak a bizottságnak segédkezni, hogy mi ezt
meg tudjuk érteni, hogy mutatkozzanak be, ki honnan jött. Nagyon örülök, egy nagyon népes
csapat jött el a meghívásunkra, amit köszönök szépen.

DR. ZÖLDRÉTI ATTILA (Állami Számvevőszék): Akkor kezdenénk. Zöldréti Attila
vagyok, az Állami Számvevőszék főcsoportfőnöke, a kolleganőm Winter Zsuzsa
osztályvezető főtanácsos asszony, és a parlamenti kapcsolatok területéről is van egy
kolléganőnk. Ennyi az ÁSZ részéről.

DR. GAJDÁCSI JÓZSEF (Országos Egészségbiztosítási Pénztár): Gajdácsi József
vagyok az OEP elemzési, orvos szakértői és ellenőrzési főosztályáról, annak
főosztályvezetője. (Molnár Attila felé:) A finanszírozási főosztály részéről át is adom neked a
szót.

MOLNÁR ATTILA (Országos Egészségbiztosítási Pénztár): Molnár Attila vagyok, a
finanszírozási főosztály helyettes vezetője.

DR. LADÁNYI MÁRTA (Országos Tisztifőorvosi Hivatal): Ladányi Márta vagyok,
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal igazgatási főosztályának a vezetője.

DR. MOGYORÓSI ANDRÁS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Mogyorósi András
vagyok, a NEFMI egészségügyi államtitkárság egészségbiztosítási főosztályáról.

DR. JANECSKÓ MÁRIA (Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság): Én
Janecskó Mária vagyok, aneszteziológus. Gondolom, hogy az Egynapos Sebészeti Társaság
előző elnökeként, ilyen meggondolásból vagyok itt, hogy hozzá tudok szólni. Részt vettem a
korábbi felmérésekben is.

DR. VARGA IMRE (Nemzeti Egészségügyi Tanács): Dr. Varga Imre vagyok,
urológus szakorvos, a Járóbeteg-szakellátási Szövetség elnöke, de most jelenleg a Nemzeti
Egészségügyi Tanács elnökségét képviselem. Elkötelezett híve vagyok az ügynek,
publikáltam a témakörben, úgyhogy köszönöm a meghívást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy magam is bemutatkozzak. Én
Horváth Zsolt vagyok, országgyűlési képviselő, Kecskemétről, és jelenleg az Ellenőrző
albizottság elnöke. Képviselőtársamnak adom át akkor a szót.

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Hollósi Antal vagyok, egyéni képviselő.
Civil foglalkozásomban, ami még talán tisztességesnek mondható, gyakorló sebész vagyok
egy fővárosi kórházban, a Károlyi Sándor Kórházban. Magam is ilyen műtéteket szép
számban végzek. Ha akarnak valakire egy kicsit haragudni, akkor rám tessenek, mert én
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generáltam a téma megtárgyalását elsőként ennek az albizottságnak az ülésén, úgyhogy
mindennek az ódiumát vállalom.

Tájékoztató az egynapos sebészeti ellátásról

ELNÖK: Jelen pillanatban tanácskozóképesek vagyunk, ugyanis hét fő az
albizottságunk létszáma, Puskás Tivadar képviselő úr Szombathelyről kimentette magát, a
mai napon helyettesítést kért, Heintz Tamás képviselő úr pedig úton van, jelezte, az ő
érkezése után tudunk formálisan napirendet elfogadni, akkor leszünk határozatképesek, addig
konzultációs jelleggel szeretnénk elkezdeni a munkánkat. (Dr. Zöldréti Attila felé:) Nem
tudom, talán ön szeretné a tanulmányt elővezetni.

Tájékoztatások

DR. ZÖLDRÉTI ATTILA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Először is
szeretném megköszönni az albizottságnak, hogy napirendre tűzte ezt a jelentésünket. Tényleg
külön öröm számunkra ez a lehetőség, mert legalább akkor ilyen fórumon is tanúbizonyságot
tehetünk munkánk eredményéről.

Ezt a vizsgálatot tavaly tavasszal végeztük. Én úgy gondolom, hogy az abban foglalt
ellenőrzési témák is aktuálisak a mai nap is, és a megállapításaink, valamint részben az
ajánlásaink is aktuálisak lehetnek még.

Nagyon röviden szeretném összefoglalni néhány gondolatban a jelentésünket. Először
is szeretném kiemelni, hogy magának az ellenőrzésnek a célja az volt, hogy megvizsgáltuk
azt, hogy az egynapos sebészetre fordított források hogyan hasznosultak Magyarországon,
mennyiben segítette elő a jogi és finanszírozási környezet ennek az eljárásmódnak az
elterjedését, hogyan alakult ennek az elérhetősége országos szinten, tehát mennyiben valósult
meg az esélyegyenlőség ennek részvételére, és maga ez az egynapos sebészet hogyan járult
hozzá, hogyan járul hozzá a sebészet hatékonyságának a javításához. Tehát ezeket a
kérdéseket igyekeztünk megválaszolni. Maga a vizsgált időszak 2006-2009 volt.

Még talán annyit szeretnék kiemelni, hogy az úgynevezett teljesítmény-ellenőrzési
módszerrel végeztük ezt a vizsgálatot, ami alapvetően nem a szabályszerűségre, hanem az
eredményességre, a hatékonyságra és a gazdaságosságra igyekszik válaszolni.

Akkor, amikor ezt a témát kiválasztottuk, ez illeszkedett az akkori és a mostani
stratégiánkhoz is, amiben az egyik legnagyobb ellátórendszer hatékonyságát szeretnénk
ellenőrzéseinkkel javítani. Egyik oldalról, ma a technológiai fejlesztés, fejlődés következtében
olyan dolgoknak lehetünk szemtanúi, amelyeknek 10-15 évvel ezelőtt még nem lehettünk, a
másik oldalról pedig azt is látnunk kell, hogy az egészségügyi költségek folyamatosan nőnek,
és ezek finanszírozása nemcsak Magyarországon, hanem a világon mindenhol problémát,
gondot okoz. Úgy gondoltuk, hogy az egynapos sebészet témaköre lehet egy olyan hídszerep
ebben a problémakörben, amely nemzetközileg is bizonyítottan egy költséghatékony eljárás,
és ez a költséghatékony eljárás talán hozzásegítheti Magyarországon is a térnyerését, talán
hozzájárulhat a magyarországi egészségügy hatékonyabb működéséhez.

Ha megnézzük a nemzetközi adatokat, az előbb említett költséghatékonyságból
adódóan az Egyesült Államokban és Kanadában az összes elvégzett műtét 60-80 százalékát
már egynapos sebészet keretében látják el, de az OECD adatai szerint Európában és
Angliában, Hollandiában, Dániában ez megközelíti, sőt elfogadja az 50 százalékát. Tehát jó
példák vannak előttünk.

Most mi a vizsgált időszakban azt állapítottuk meg, hogy Magyarországon is fejlődött
ennek az elfogadása, az elterjedése, 2006-2009 között az összes műtéten belül 3 százalékról 8
százalékra emelkedett ez az arány, tehát a nemzetközi összehasonlításban itt azért van még
hova fejlődnünk. Az esetszám is 55 ezerről 115 ezerre emelkedett, tehát itt azért nagyobb
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arányú fejlődést tapasztaltunk, illetve a felhasznált pénzeszközök is nőttek, 2,7 milliárdról
7 milliárdra emelkedett ez az összeg.

Azt is megállapítottuk, hogy Magyarországon háromszázféle műtét végezhető
egynapos sebészeti eljárásban, de a vizsgálatunk során a szakmai konzultációk alapján azt
állapítottuk meg, hogy ez relatív, szűk, a korábbi évek bővítései ellenére még továbbra is van
itt lehetőség bővíteni.

Azt állapítottuk meg a magyarországi adatokra építve, hogy alapvetően annak ellenére,
hogy az elmúlt 10 évben már többször kísérletet tett az ágazat irányítása arra vonatkozóan,
hogy különféle fejlesztések keretében próbálja előmozdítani az egynapos sebészet hazai
helyzetét, nem alakult ki egy egységes stratégiája a hazai elfogadásnak, nem alakítottak ki
olyan irányszámokat, célkitűzéseket, amelyek alapján mérni lehetett volna ennek a
térnyerését, illetve nem is monitoringozták ezt ennek megfelelően. Tehát ezen stratégiai
bizonytalanságból adódóan nem alakult ki az ágazaton belül a helyzete az egynapos
sebészetnek és nem alakult ki ilyen értelemben egy hosszabb távú jövőképe.

Ugyanakkor - annak megfelelően, ahogy az előbb mondtam - például finanszírozási
oldalról is voltak olyan kezdeményezések és vannak is olyak kezdeményezések, amelyek
segíteni igyekeznek az elterjedést. Ilyen például az, hogy a rendes, hagyományos ellátásnak
megfelelően, többnapos ellátásnak megfelelően lehet elszámolni az egynapos sebészeti eljárás
elvégzését. Tehát ilyen értelemben automatikusan fölvetődik az, hogy akkor a
költséghatékonyság eredményét hasznosítani lehetne.

Ellenőrzésünknek az egyik sarkalatos megállapítása pont az volt, hogy ezen dilemma
ellenére az akkori állapot szerint ezt a költséghatékonyságot sem a tárca, sem az OEP, sem a
szolgáltatók nem számszerűsítették. Mi akkor ebben a vizsgálatban tettünk egy kísérletet arra,
hogy tíz helyszínen és 47 kérdőíves felmérés keretében próbáltuk ezt a költséghatékonyságot
bevizsgálni, leellenőrizni. A jelentésünk megállapításai alapján visszaigazoltuk a nemzetközi
eredményeket, tehát igenis, valóban költséghatékonyabb megoldást biztosít az egynapos
sebészet. Ugyanakkor természetesen azt sem lehet elhallgatni, hogy az egynapos sebészet is
feltételez egyfajta fejlettségi fokot szakmai vonatkozásban is, háttérszolgáltatás területén is.
Tehát nem lehet azonnal egyik napról a másikra bevezetni.

Azt is megállapítottuk az ellenőrzéseink során, hogy azokon a területeken, ahol mégis
alkalmazták, ott is elhanyagolták az ellenőrzést, nem követték monitoringgal például a
szövődmények alakulását, amit megint a helyzetéből adódóan tehát egy ilyen bizonytalansági
tényezőként jeleztünk.

Azt is megállapítottuk a jelentésünkben, hogy a vizsgált időszakban biztosított
pályázatok hozzájárultak az országos fejlesztéshez, fejlődéshez, de ennek ellenére jelentős
területi különbségeket tapasztaltunk az ország különböző térségeiben. Budapest és a központi
régió volt a legmagasabb, itt több mint négyszerese volt például az egynapos sebészetek
száma, mint mondjuk Békés megye lakosaira vetítve ez a mutató, ahogy alakult.

Azt is megállapítottuk, hogy annak ellenére, hogy az előbb említett finanszírozási
szabályozás egy hatékony támogatási lehetőség, emellett a szabályozási rendszer
összességében bonyolult. Maguk a vizsgált kórház gazdasági vezetői is vitába szálltak az
ellenőrzés során, hogy hogy is kell, mint is kell elszámolni, tehát nem volt egyértelmű, és
ennek is örültünk, hogy legalább egy ilyenfajta egyeztetést is sikerült az ellenőrzésünk
eredményeként felmutatnunk.

Ennek a szabályozásnak, illetve a bonyolultságnak és az egyértelműségnek a
hiányaként azt is megállapítottuk például, hogy nem volt egységes a pénzügyi finanszírozás
elszámolása. Voltak olyan helyek, ahol az egynapos sebészetet nyújtó szolgáltatók a
hotelszolgáltatásért külön díjakat számoltak föl, annak ellenére, hogy ezt az OEP is
finanszírozza.
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Összességében ezek alapján azt láttuk, hogy az eddig megtett intézkedések sorában
talán a legfontosabb az lenne, ha az ágazatirányító ténylegesen egy stratégia mentén
kialakítaná azokat az irányokat, irányszámokat, célkitűzéseket, amelyeket elérni kíván és
amelyek megvalósítását monitoringozás segítségével nyomon követi. Javaslatot tettünk arra
is, hogy amennyiben lehetséges, akkor vizsgálják fölül a jelenleg alkalmazható 300 műtéti
típus elégségességét, és ha van rá lehetőség, akkor ezt bővítsék, valamint javaslatot tettünk
arra is, hogy a finanszírozási protokoll egységes legyen, hogy ne legyenek a szabályozásból
származó anomáliákból ellentmondások, illetve természetesen azt a célt szeretnénk elérni,
hogy az országban azért egységes szinten lehessen elérni ez a szolgáltatást.

Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni!

DR. MOGYORÓSI ANDRÁS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen.
Ugye négy javaslat volt? Elnézést, Mogyorósi András vagyok, Egészségbiztosítási és Ágazati
Tervezési Főosztály, kicsit náthás, sajnos egynapos sebészet nincs ennek a megoldására.

Lényegében négy fő javaslatot tett az Állami Számvevőszék az irányunkban. Itt
szeretnék egy kicsit vázlatosan az erre adott válaszokon átmenni. Nem tudom, hányadik
oldalon szerepel ez, azoknak mondom, akiknél esetleg a javaslat most nincs meg. Talán a
javaslatot nem olvasnám fel külön. Én azt gondolom, hogy valamennyien egyetértünk abban,
hogy egészségpolitikai cél az, hogy minden, ami biztonságosan ellátható sebészeti
vonatkozásokban, az egynapos sebészeti ellátásban történjen, ami viszont nem biztonságos,
semmiképpen se, hanem fekvőbeteg-intézményben történjen meg, kerüljön megoldásra.

Nyilvánvaló az, hogy a két csoport, tehát az egynapos sebészetben és nem egynapos
sebészetben elvégezhető beavatkozásoknak a köre folyamatosan változik. Ennek egy sor
különböző változója van, ami miatt ez változik. Nyilvánvalóan a műtéti technika javulása,
műtéti módszerek javulása bővíti az egynapos sebészetben elvégezhető beavatkozások körét.
Később rá fogok erre térni, hogy mit teszünk mi azért, hogy naprakész állapotba hozzuk az
egynapos sebészetben elvégezhető sebészeti eljárásokat.

Tehát általában monoton, ez egy növekvő kör. Nyilvánvalóan, ha véletlenül az évek
során bekerül valami olyan beavatkozás az egynapos sebészeti eljárásba, ami később nem
biztonságosnak bizonyul, akkor nyilván le kell vonni a megfelelő konzekvenciát. Majd az
OEP erről nyilván talán egy kicsit részletesebben fog szólni, de január 1-jétől 26 ezer
súlyszám - ami körülbelül 4 milliárd forint - került kiosztásra csak és kizárólag egynapos
sebészetre felhasználhatóan az aktív fekvőbeteg-kapacitással rendelkezők számára, ami
mutatja a tárca elkötelezettségét, hogy növelje az egynapos sebészeti beavatkozások számát és
nyilvánvalóan a körét is.

Jelenleg az átfogó kódkarbantartás, ami szintén az OEP berkeiben folyik, ennek az
utolsó munkálatai folynak, ami szintén segíteni fog egyrészt ezeknek az eljárásoknak a
meghatározásában, másrészt pedig a finanszírozási kérdések megközelítésében.

Talán a szakma ezt majd meg fogja erősíteni, hogy az elmúlt hónapokban rendkívül
intenzív és magas szintű megbeszéléseket folytattunk a legkülönbözőbb szakmai
kollégiumokkal és társaságokkal, köztük a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti
Társasággal is. Ennek során az összes, egynapos sebészeti eljárást végző szakmai
kollégiumtól konkrét listát igényeltünk, melyek azok a beavatkozások, amelyekre azt
gondolják, hogy ezek elvégezhetők egynapos sebészeti eljárás keretében. Ezek után, hogy a
tárcánál több szakmai kollégiumi megbeszélés folyt, az OEP is külön folytatott kiscsoportos
megbeszélést szintén tárcarészvétellel az OEP-nél a különböző szakmai kollégiumokkal,
úgyhogy tulajdonképpen egy lista már összeállt, ami nemsokára egy 9/93-as módosításnak
lesz majd az alapja.
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A második kérdés a várólistával kapcsolatos. Ez a 287/2006-os kormányrendelet
módosítását is igényelné. Az volt itt a javaslat, hogy egynapos sebészeti eljárásra
vonatkozólag is várólistát fektessünk föl. A várólista-koncepciót az OEP-pel jelenleg
tárgyaljuk. Nyilvánvalóan a 287/2006-osnak lesz itt egy módosítása.

Azért újabb várólisták létrehozásával talán bizonyos fokú problémák vannak, annyi
várólistánk van, a kérdés az, hogy az egynapos sebészeteknek együtt legyen vagy külön
legyen. Azt is hozzá szeretném tenni, hogy bizonyos egynapos sebészeti eljárásoknak már
most is van, egyébként az ÁSZ-jelentés írja is azt, ami már várólistán szerepel. Tehát én úgy
gondolom, hogy a távlati cél azért mégiscsak a várólisták eliminálása lenne és nem a
várólistáknak egy ilyen túlburjánoztatása.

Mindenesetre azt szeretném hozzátenni, hogy a 269/2010-es kormányrendeletnél
27,5 milliárd forint került kiosztásra, abból 2,75 milliárd vagy hát majdnem 3 milliárd forint a
várólista-csökkenésre ment két fő csoportban, egyrészt a jogszabály a haemodinamikait
határozta meg, ez lényegében az invazív kardiológiai beavatkozásokra, amelyeknek egy része
egyébként egynapos beavatkozás, valamint az ortopédiai protetikai műtétekre fordítódott.

Tehát mindenképpen szeretnénk elsősorban csökkenteni a várólistákon levő betegek
számát, talán maguknak a várólistáknak a számát, ezt nyilván meg lehet gondolni, és amikor a
várólista-koncepciót az OEP-pel részletesen meg fogjuk beszélni, akkor ezzel kapcsolatban
erre majd ki fogunk térni, hogy milyen hozadéka lehetne a betegek szempontjából annak,
hogy újabb várólistákat állítunk föl. Finanszírozási kérdés.

Említettem azt, hogy tényleg extenzív megbeszélések folytak szakmai kollégiumokkal,
majd kiscsoportos megbeszélések az OEP-ben. Most összeállt egy lista többé-kevésbé,
amelynek aztán később a 9/1993. NM-rendeletben kell módosításra kerülnie. Érdekes módon
azért azt szeretném megjegyezni, hogy a 16/2002-es ESzCsM-rendeletnél, ami az egynapos
eljárásokról és a kúraszerű ellátásokról szól, ott is lehetséges, hogy módosítást kell majd
eszközölnünk, mert esetleg annyira kiterjed erre, meg esetleg koncepcionális módosításokról
is szó lesz. Az Egészségpolitikai Főosztályunk foglalkozik ezzel.

A negyedik kérdés a finanszírozási protokoll. Említettem, hogy az átfogó
kódkarbantartás eredménye a finanszírozási kódkarbantartó munkabizottság előtt van.
Szükséges nyilván az egynapos eljárásokra vonatkozó szabálykönyvnek is az áttekintése. A
szakmai részről egy rendkívül érdekes és azt gondolom, hogy támogatandó megjegyzés és
javaslat született, mégpedig az, hogy az egynapos eljárásokat, egynapos sebészetet végző

intézményeket egy, talán a szakma által irányított, felügyelt, akkreditációs folyamat alá
kellene vetni, tehát a szakma mondja meg azt, hogy kik azok, akik ilyen eljárásokat
végezzenek. Hozzáteszem, amit előbb itt az ÁSZ megjegyzett, tehát az ellenőrzés
elhanyagolása, lényegében az a kérdés, hogy kik végezték ezeket az eljárásokat. Tehát az
ÁSZ-jelentésből én igazából nem találtam arra vonatkozólag megállapítást, hogy 2007-ben,
amikor ezek a súlyszámok kiosztásra kerültek, milyen döntés alapján, milyen elvek, milyen
esetleg normatív elképzelések alapján történt ezeknek a súlyszámoknak a kiosztása.
Elképzelhető az önök eredménye alapján, hogy egy részét nem is használták ki, másrészt
pedig ön említette azt, hogy az ellenőrzés nem volt tökéletes. (Dr. Heintz Tamás megérkezik
az ülésre.) Kérdés az, hogy valóban jó helyre kerültek-e ezek a súlyszámok. Nyilván a
szakmának ebben a részletes segítsége ilyen szempontból tényleg nagyon fontos lenne.

Azt gondolom, hogy első megközelítésben, nem visszaélve az idejükkel, ennyit
mondanék erre a négy javaslatra.
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A napirend elfogadása

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor egy pillanatra megállunk. Mivel
megérkezett Heintz Tamás képviselő úr és így határozatképessé váltunk, ezért tisztelettel
kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy a kiküldött napirendi javaslatnak megfelelően elfogadják-
e a napirendet, illetve van-e valami, amit szeretnének hozzátenni, van-e egyéb javaslat. (Nincs
jelzés.) Nincs. Akkor aki a kiküldött napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)
Jó, egyhangú. Köszönöm szépen, tehát innentől kezdve hivatalosan is a konzultáció helyett
normál bizottsági ülésbe mentünk át.

Egészségbiztosítási Pénztár. Ki szeretné kezdeni?

DR. GAJDÁCSI JÓZSEF (Országos Egészségbiztosítási Pénztár): Az
Egészségbiztosítási Pénztár részéről Gajdácsi József vagyok, elemzési, orvos szakértői és
ellenőrzési főosztály.

Elsősorban annyit szeretnék mondani, áttanulmányozva az ÁSZ-jelentést, azt kell
mondanom, hogy az elmúlt 15 éves egynapos sebészet fejlődését és anomáliáit, illetve
rendszerszintű elemzését megtette, és ezt nagyon szépen köszönjük. Ezt egy nagyon átlátható
és színvonalas munkának lehet tekinteni, egy jó kiinduló lehet a következő közép- és
hosszabb távú tervek előkészítéséhez, mert be kell látnunk, az egynapos sebészet vállalható,
vállalni kell, és egy olyan fejlődési stádiumban van most is, amely mellett elmennünk nem
lehet, források mentén ezt fejleszteni kell, azonban azon szabályozási környezet revideálása
mentén, amely lehetővé teszi valójában a megfelelő szintű, egyértelmű ellátásszervezési
kérdéseket, finanszírozástechnikai kérdéseket és finanszírozásszakmai kérdéseket. Mind a
három dolgot koncepcionálisan együtt kell gondolni, akkor lehet egy egységes és jól működő
egynapos sebészeti ellátást garantálni Magyarországon különböző viszonylatban.

Azt gondolom, azt is meg kell említeni, mint ahogy az ÁSZ is a végén kitért rá a
függelékében, hogy nemzetközi szinten is eltérő helyzetek vannak az egynapos sebészet
viszonylatában, főleg a területi ellátottság viszonylatában. Itt most Ausztriát hoznám föl
példaként, ahol látjuk, egy fejlettebb ország viszonylatában is látjuk, hogy bizonyos sebészeti
ellátásoknak tartományonként hol 30-40 százalékát végzik egynapos sebészetben, mely
tartománynál meg a 8-10 százalékát is alig éri el. Tehát ők is küzdenek ezekkel a
problémákkal. Tehát az ellátásszervezési szempontokat mindenféleképpen a jövőben
figyelembe kell venni.

Elhangzott az az érv, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár nem helyezett hangsúlyt az
egynapos sebészet ellenőrzésére. Ez valóban így van. Én annyival tudnám kiegészíteni a jövőt
vagy a jövőképünket, hogy ebben a fél évben elindítottunk az egynapos sebészet
viszonylatában egy országos komplex ellenőrzést. Ennél nem elsősorban a klasszikus OEP-
ellenőrzésre jellemző módszereket alkalmaznánk - tehát hogy fiktivitás van, nincs,
visszavonjuk, nem vonjuk vissza ezt a pénzeszközt, ami indokolatlan vagy szükségtelen, vagy
éppen fiktíven ment ki -, hanem minőségbiztosítási szempontokat, betegoldalt is figyelembe
vennénk, tekintettel, hogy az Egészségbiztosítási Felügyelet megszűnt, és ennek egyik olyan
fő célkitűzése lett volna - vagy beváltotta ezt a reményt, vagy nem, ez nézőpont kérdése -, de
jelen pillanatban a betegoldal nincs képviselve. Az Egészségbiztosítási Pénztárnak nemcsak a
pénz oldalán, hanem a beteg oldaláról is figyelemmel kell kísérni az egészségügyi
szolgáltatásokat, ezen belül az egynapos sebészetet is, úgyhogy még egyszer hangsúlyozom,
az ellenőrzésünk ugyanúgy minőségbiztosítási kritériumokra épülő ellenőrzés lenne, amely
szakmai, és a szakma bevonásával történne. Itt betegnyilatkoztatásokra is kiterjesztettük az
ellenőrzésünket, habár, mint az ÁSZ is elmondta, jelentős, szignifikáns panaszáradat az
egynapos sebészet vonatkozásában nem volt. Tudjuk nagyon jól, hol co-paymenttel, hol nem
co-paymenttel végzik, tehát ezeket is újra kell majd szabályozni, és ez valójában az
ellenőrzésünknek a fő célkitűzése, hogy a közeljövőben lévő szabályozási mechanizmusokat
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elősegítse és újra lehessen definiálni ezt a környezetet, amelyet a minisztérium, OEP és az
érintett szakmákkal együttesen meg lehetne valósítani.

Még egy pár szó erejéig átadnám a finanszírozási főosztálynak a szót, hiszen lehet,
hogy itt a múltra vonatkozóan több információval bír.

MOLNÁR ATTILA (Országos Egészségbiztosítási Pénztár): Köszönöm szépen.
Molnár Attila vagyok, a finanszírozási főosztály helyettes vezetője. (Dr. Kovács József
megérkezik az ülésre.) Mogyorósi főosztályvezető úr utalt arra, hogy két gondolatot el kell
mondani a 2011-es tvk-megállapítással kapcsolatosan. 2011-ben megvizsgálta a jogalkotó az
előkészítés fázisában, a jogszabály-előkészítés fázisában, hogy mely szolgáltatók hány olyan
beavatkozást végeznek, amely abban a formában, ahogy az elvégzésre került, egynaposként is
működtethető lett volna. Ezen vizsgálat képezte annak az alapját, hogy a rendelkezésre álló
tvk-mennyiség egy bizonyos hányadát, 22 ezer súlyszámot a szolgáltatók számára azzal a
megjegyzéssel biztosított a jogszabály, hogy ezt a tevékenységet, ezt a tvk-mennyiséget
egynapos formában kell felhasználni. Úgy gondolom, hogy ezzel különösebb probléma nincs,
hiszen minden szolgáltató, amely ebből részesült, már eleve végzett egynapos tevékenységet,
annak eleve megvolt az egynaposként végezhető tevékenységmennyisége, és a
bázisidőszakban egynaposként végezhető tevékenységmennyiség 20 százalékának megfelelő

növekedésre kapott lehetőséget. Ennek a folyamatos monitorozása zajlik. Ez különösebb
problémát nem jelent a szolgáltatóknak, mindenképpen meg fogják tudni ugrani ezt a szintet.

Azért fontos ez a kérdés, mert itt az ügyet egy pillanatra kétfelé kell választani. Van az
egynapos pályázat rendszere, a vizsgálat ezt szépen végig is vezette, és van az egyébként
alanyi jogon végezhető egynapos tevékenység. Ez nagyon sokszor keveredik. Én azt
gondolom, a mi szakmai meggyőződésünk az, hogy az egynapos pályázat remek dolog volt,
elindította a folyamatot, tehát katalizátorszerepe volt, és lassan ezt a normál menetbe kell
majd szépen visszaengedni, az egynapos pályázatnak egy másik jövőképe pedig, hogy ebből
mi az, ami járóbeteg-szakellátás keretében végezhető egynapos tevékenység lesz.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Akkor a tisztiorvosi szolgálat részéről dr. Ladányi Márta.

DR. LADÁNYI MÁRTA (Országos Tisztifőorvosi Hivatal): Köszönöm. Azt
szeretném jelezni, hogy igazából az Állami Számvevőszék jelentése nem kifejezetten terjed ki
az OTH, illetve az ÁNTSZ munkájával kapcsolatos megállapításokra, tekintettel arra, hogy az
ÁTNSZ engedélyező hatóságként működik, azaz a fekvőbeteg- és a járóbeteg-ellátásban
végzett egynapos tevékenységeket előzetesen engedélyezzük. Itt igazából megoszlik az
engedélyezési hatáskör is, mert a járóbeteg-ellátásban végzett egynapos tevékenységet a
kistérségi népegészségügyi intézet engedélyezi, a fekvőbeteg-ellátás esetében pedig az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal. (Dr. Garai István Levente megérkezik az ülésre.)

Az engedélyezés során minden esetben vizsgálnunk kell előzetesen a szakmai
minimumfeltételeket, illetve azokat a feltételeket, amelyeket a 16/2002-es ESzCsM-rendelet
meghatároz. Itt a jogszabályhoz kapcsolódva szeretném elmondani, hogy a gyakorlatban
többször már bebizonyosodott, hogy ezek a feltételek, amelyek ebben az ESzCsM-
rendeletben meghatározásra kerültek, elég szűkszavúan kerültek meghatározásra. Mi is
örömmel vennénk, ha a tárca ezeket a feltételeket pontosítani tudná, illetve azért a 11 év alatt
a szakmai követelmények már fejlődtek olyan irányba, akár a kórházhigiénés, akár az
infekciókontrollal kapcsolatos momentumokra gondolva, amelyekkel nagyon szerencsés
lenne, ha ezek a feltételek kiegészülhetnének. Gondolom, hogy akkor mi is be leszünk vonva
ezen jogszabály-előkészítésbe, amely erről fog szólni.
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Úgyhogy én körülbelül ennyit szerettem volna így röviden tájékoztatásként elmondani,
mivel ez igazából finanszírozáshoz kötődik, de természetesen szakmailag is támogatjuk az
előremutató fejlesztéseket.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Melyikük szeretne szót kérni?

DR. JANECSKÓ MÁRIA (Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság):
Köszönöm szépen. Mindenekelőtt nagyon szépen köszönöm… (Elnök: Bocsánatot kérek. A
jegyzőkönyv kedvéért.) Janecskó Mária vagyok, bocsánat, igen, már egyszer bemutatkoztam,
elnézést. Janecskó Mária vagyok, a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társasági előző
elnöke. Mind magam, mind az elnökség nevében nagyon köszönjük ezt a meghívást és ezt a
sok pozitív hozzáállást az egynapos sebészet vonatkozásában.

Az ÁSZ-jelentést jól ismerjük, tehát az indította el a dolgokat, úgyhogy ennek csak
örülünk. Talán Mogyorósi András úrhoz szeretnék csatlakozni abban, hogy megerősítsem,
amit ő mondott. Valóban, az utóbbi időben bevontak bennünket a minisztérium részéről olyan
tárgyalásokba, ahol az egynapos sebészetről komoly szó esett, és érdemben hozzá is tudtunk
szólni mind magunk, mind társaság, mivel sajnos az egynapos sebészetnek még mindig nincs
kollégiuma. Ezt mindenütt kénytelen vagyok elmondani, bocsánat, hogy ezt itt újra
elmondom, ezt nem tudtuk elintézni, de azért ott vagyunk némely kollégiumban, tehát
szakmailag tudunk majd a jövőben is - komolyan reméljük - szerepelni azokban a
kérdésekben, amelyek az egynapos sebészetet érintik. Tehát valóban benne vagyunk már a
megbeszélésekben.

Amit én szeretnék talán itt megerősíteni vagy aláhúzni, az két dolog. Az egyik az
akkreditáció kérdése. Ezt már többször felvetettük, most is itt többször elhangzott. Valóban,
nekünk mint a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaságnak és a szakma művelőinek
az az érdeke, hogy valóban a szakma szabályai szerint történjen az egynapos sebészet,
valóban a minimumfeltételek megléte elengedhetetlen legyen és az ellenőrzés. Ezek nem új
dolgok, amiket mondok, mert mi ezt már hosszú évek óta mindig mondjuk, és mi nem félünk
az ellenőrzéstől, sőt kérjük az ellenőrzést, mert az a záloga annak, hogy a jövőben tényleg az
egynapos sebészet elérheti Magyarországon is a megfelelő helyét, ha valóban magas
színvonalon műveljük. A Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság ebben már
többször felajánlotta segítségét, amit most is bárhol bármikor felajánlunk.

A másik dolog, amit szeretnék elmondani, ez nem hangzott itt el egyértelműen, ez a
különálló egynapos sebészeti részlegek vagy centrumok, valamint kórházon belüli egynapos
sebészet. Itt hallottuk azt, hogy a kórházak kaptak megfelelő, erre vonatkozó súlyszámot. A
mi félelmünk az - ezt kénytelen vagyok itt is elmondani, és kérem, hogy mindenki ezt úgy
értse, ahogy valóban mondani szeretném -, hogy a kórházban nem feltétlenül mindenhol úgy
működik az egynapos sebészeti ellátás, ahogy annak működnie kell. Azért ennek nemzetközi
tapasztalata van. Mi magunk is benne vagyunk nemzetközi társaságban. Egyébként épp a jövő

héten megyünk ki arra az egynapos sebészeti világkongresszusra, amelyet 2013-ban itt mi
Magyarországon fogunk megrendezni, amelynek a rendezési jogát megkaptuk. Ez azt jelenti,
hogy külföldön azért elismerik a mi tevékenységünket.

Tehát még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy ennek megvannak a szervezési
feltételei, az egynapos sebészet bizonyos szempontból szervezési kérdés, és ezt is valahogy
akkor meg kellene oldani és a kórházakban is ellenőrizni, hogy valóban azok különálló
egynapos sebészeti részlegek legyenek, ne úgy, hogy nem lehet eldönteni, hogy mi az
egynapos sebészet és mi nem, mert ez félő, hogy ha ezek egymással keverednek, akkor az
egynapos sebészetnek a valódi lényege el fog veszni. Tehát erre azért szeretném a figyelmet
felhívni.
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Köszönöm szépen. Ha bármi olyan kérdés felmerül a későbbiekben, válaszolok, és
még egyszer köszönöm a meghívást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor végül, de nem utolsó sorban…

DR. VARGA IMRE (Nemzeti Egészségügyi Tanács): Igen, köszönöm szépen. Varga
Imre, a Medicina 2000, illetve a Nemzeti Egészségügyi Tanács elnöksége nevében. Ismételten
megköszönném a meghívást. Elfogultságomat kell bejelenteni a téma irányában. Örömmel
vettem, hogy végső soron itt az asztalnak ezen az oldalán mindenki támogatólag áll a
kérdéshez. Ez annyiban egy előny, hogy az embernek nem harcolni kell, mert az elmúlt 10 év
egy nagy elismerés mellett azért egy nagyarányú harc is volt.

A mi véleményünk is az, hogy ez egy ideális menekülési irány, és ezt most jó, nem
pejoratív értelemben tudom elképzelni, ami külföldről nyugodtan kopírozható ötletekkel, és
amit már ők kikísérleteztek, nyugodtan merem mondani, hogy megvalósíthatóak
Magyarországon is.

A tevékenységkör bővítését egyértelműen célszerűnek látjuk, és ebben is javaslom a
külföldi tapasztalat és gyakorlat igénybevételét, miután a technika, orvostechnológia szinte
napról napra változik, tehát azt, hogy ragaszkodjunk évekkel ezelőtti listákhoz,
időszerűtlennek tartom.

Javasolnánk a szabálykönyv upgrade-jét és ezzel párhuzamosan - az előbb kétszer is
elhangzott - a 16/2002-es korrekcióját. Itt külön nevesíteném azt a kis különbséget, ami nem a
mai nap kérdése, de az egynapos és a nappali ellátás között hatalmas különbséget látunk. Ez a
külföldi gyakorlatban is így van, mert amikor például valakinél, mit tudom én, egy nagyobb
lipómát kell eltávolítani, azt kár 24 órán át fektetni, tehát ha az esetmenedzser jól szervezi az
ügyet, akkor ez egy nappali kórházi vagy nappali sebészeti beavatkozás. Viszont az a
beavatkozás, ami például mondjuk egy endoszkópos beavatkozás, már egy 24 órát feltételez,
tehát ott már a feltételrendszer is más.

Itt említeném meg, amit az elnök asszony mondott az előbb, hogy különbséget kell
tenni azért az úgynevezett freestanding és az office based között. Én azért használom a
kifejezéseket, nem büszkélkedni akarok az ismeretükkel, hanem azt hiszem, hogy
Magyarországon megfelelő kifejezést kellene ezekre találni. A freestanding az, amikor
mondjuk egy rendelőintézetben óhajtanánk elvégezni ilyen beavatkozásokat. Technikailag
bonyolult, ugyanis a rendelőintézetek nincsenek berendezkedve a 24 órás ellátásra, ÁNTSZ-
től kezdve mindenki borzasztó feltételeket tud szabni, és innentől a számomra már ennek az
ellátásnak a gazdaságossága is megkérdőjelezhető.

Hozzá kell tennem, hogy a nemzetközi irodalomban elég nagy, több millió műtét
alapján megállapítottam azt az átlagos külföldi gyakorlatot, hogy 17-18 százaléka az elvégzett
egynapos sebészeti tevékenységeknek történik freestanding unitban. Tehát nehogy valaki azt
higgye, hogy nekem van egy alföldi rendelőintézetem és ott majd leoperáljuk a kórház összes
műtétjét. Én óva intenék mindenkit attól, mert sajnos a Blikk címlapja nem biztos, hogy jó
irányba fogja befolyásolni az egynapos sebészet jövőjét. De hangsúlyozom, ezt a
szabálykönyvbe és a jogszabály upgrade-jébe mindenképpen javasolnánk betenni.

A feltételrendszer pontosítását is javasolnám. Például a mostani szabálykönyv egy
helyen tesz említést a TOR-ról, nem tudom, valakinek megragadta-e a figyelmét, ugyanis ez
egy hosszabb anyagnak a megnyirbálásából került véletlenül ebbe a rendszerbe. A TOR a
tevékenységorientált rendszer. Itt pont az ÁNTSZ-nek szeretném felhívni a figyelmét, hogy itt
nemcsak a csempevastagság vagy -magasság a feltételrendszer az én olvasatomban, hanem az,
hogy egy adott beavatkozáshoz szükséges feltételrendszer adott-e. Tehát itt az ÁNTSZ -
hangsúlyozom, az én olvasatomban - arra a tevékenységre adja ki az engedélyt. Tehát ha én
csak sérvet akarok operálni, és erre kérek engedélyt, sajnos ott mást nem fogok tudni végezni,
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mert az én engedélyem azt biztosítja, hogy a sérvhez szükséges feltételrendszer adva legyen.
Akkor nem kell lézert megkövetelni és egyéb olyan dolgokat, ami nem szükséges a
beavatkozáshoz. De hangsúlyozom, ha ez is szakmai vitán átmegy, én javasolnám. Egyébként
nem én találtam ki a TOR-t, külföldről hoztam az ötletet.

A várólista mint kifejezés. Én azt javasolnám, hogy az is egy bővebb egyeztetést
igényelne, ugyanis az egynapos sebészetben olyan, hogy várólista, nem egyértelmű, ugyanis
ha én mondjuk augusztus 18-án óhajtatom megoperáltatni magamat, mert a szabadságom és
az ünnepek úgy adják, akkor én nem várólistán vagyok, mert lehet, hogy előttem két héten
keresztül nincs a várólistán senki. Tehát én azt mondanám, hogy az egynapos sebészet esetére
egy más kifejezést használjunk, mert pontosan az a lényege az egynaposnak, hogy a beteg az
óhaja szerint a tervezett időpontban hogy tudja a műtétjét elvégeztetni, nehogy véletlen valaki
azt mondja, hogy itt féléves meg egyéves előjegyzések vannak, amikor valaki például akkor
szeretné a műtétjét elvégeztetni.

Hiányolom a mostani rendszerben - ugyan ez érintetett a mai hozzászólásokban - a
gazdaságossági, tehát méretgazdaságossági és üzemgazdaságossági vizsgálatok létét is,
ugyanis több olyan példát tudok, ahol éves szinten pár műtét elvégzésével vindikálják a jogot,
hogy ők egynapos sebészetet végeznek. Azt kell mondjam, hogy ha valaki a szabálykönyvben
megfogalmazott feltételrendszerrel végzi az egynapos sebészetet, akkor az sokkal drágább,
mint a hagyományos módszer. Tehát nem javasolnám.

Egyszer az OEP-ben, amikor annak idején egy bizottság részeseként a pályázat kiírása
történt, akkor ezernél húztuk meg a minimumot, ha jól emlékszem. Javítsatok ki, Attila, ha
nem. (Molnár Attila: Ezer.) Tehát ezernél húztuk meg a minimumot. Ma is azt mondom, hogy
ezer alá én nem mernék menni nagy átlagban, de ha ez az ezer mondjuk például
nőgyógyászatból tevődik ki, akkor azt mondanám, hogy 1500-1800, mert ha összehasonlítjuk
a különböző szakmák gazdaságossági vonatkozásait, akkor a nőgyógyászat elég hátul kullog.
Tehát hangsúlyoznám, méretgazdaságossági és üzemgazdaságossági szempontból futtatások
lennének célszerűek.

A külföldi tapasztalat volt az még, hogy hogyan futtatták fel ezt a rendszert; azt
Magyarországon alkalmazhatónak tartom. Amikor azt a vizsgálatot, amit Attila említett, hogy
az elviekben egynapos formában elvégezhető műtéteket rábocsátják a rendszerre, amiben
benne van a 99 éves ember is, akit nem lehet egynaposban megoperálni, akkor azt mondták az
ottani biztosítók, hogy ennek ennyi százalékát fogadom el csak fekvőként. Mindegyik
tevékenységre más volt ez a százalék, és ezen a százalékon ők évente, másfél évente
változtattak, emelték, és kvázi büntetés érte azt az intézményt, amely nem tudta
megindokolni, hogy most miért magasabb százalékon operált hagyományos módszerrel.
Konkrét számadatot mondok például ’94-ből, direkt nem korábbról vagy későbbről, nehogy
irritáljak valakit. 5,4 millió elvégzett szemészeti műtét az Amerikai Egyesült Államokban,
300 ezer kórházi bentfekvéssel operálták meg, az 5,4 millióból 300 ezer volt kórházi eset.
Most ennek a történetét futtattam végig. Ez így történt egyébként, hogy így kalkulálták meg,
és kvázi büntetés érte az intézményt, hogyha nem óhajtotta ezt a százalékot elérni.

Itt utalnék arra a bizottságra, ami az utóbbi időben nem hívatott össze, annak mi is
tagjai vagyunk, illetve mi sem kaptunk rá meghívót, ez az OEP tvk-bizottsága. Nekem az az
érzésem, hogy ez a bizottság lenne az, amely hivatott lenne azt mondani, hogy most x kórház
túlbillent és túloperálta magát hála istennek, viszont a másik meg aluloperálta magát, akkor
attól elveszünk, hogy ne büntessük azt, amely többet operált. Hangsúlyozom, én életre
hívnám ezt az egyébként elviekben még ma is működő tvk-bizottságot, mert erre tartom
alkalmasnak.

A szakmai kollégium esetére pedig a legjobb példa, amit az előbb hallhattunk, hogy
amikor meghirdetik az egynapos sebészetnek a felügyelő főorvosi státuszát, akkor viták,
hajtépések és különböző konfliktusok vannak, amit egyébként én nem javaslok, mert azt
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mondom, hogy egy ilyen ellátási szintet skilled nurse-nek, egy olyan magasan képzett
szakdolgozónak kell végezni, aki nem orvos. Egyébként ezt külföldön is így csinálják.
Pontosan ez az érv amellett, hogy szakmai kollégiuma legyen, hogy ott nem urológusok, nem
nőgyógyászok, nem sebészek ülnek, hanem az egynapos sebészet képviselői, és egyébként ez
pont ideális a Multidiszciplináris Sebészeti Társaságban, hogy ott nincs hajtépés, ott egy ügy
van. Ezt tudnám javasolni, és ezért javasolnánk, ha lehet, preferálni a szakmai kollégiumot,
hogy ez egy kicsit talán lendítene az ügyön.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Az első kör végére értünk. Szokásainknak
megfelelően képviselőtársaink kérdezhetnek, véleményt mondhatnak. Ki szeretné kezdeni?
Parancsoljatok! Kérdés, vélemény egyben. (Dr. Hollósi Antal Gábor jelentkezik.) Parancsolj!

Képviselői kérdések, hozzászólások, felvetések

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Mint az ötlet
létrehozója, talán majd a kárvallottja is leszek, mert egy picit azt gondolom, hogy másképp
látom talán a kérdést, azon túl, hogy mindaz, ami elhangzott, beleillik abba a nagy Feszty-
körképbe, ami Magyarországon az egynapos sebészet körül van. Egyrészt egy
szufficitnövelést célzó valamiféle szervezés mindig sokkal jobb, mint egy deficitcsökkentő,
márpedig azért tudjuk, hogy Magyarországon bizonyos mértékig a veszteség csökkentése
irányába próbált hatni ez a rendelet, illetve ez a lehetőség, és ennek megfelelően éltek is vele
intézmények vagy nem éltek, vagy visszaéltek. Ez az egyik.

A másik. Egy nagy, súlyos fundamentalista véleményemet szeretném elmondani,
miszerint a beteg sorsa - a sebészi vagy a sebészeti, most mindegy - a műtőasztalon dől el és
azon múlik, hogy hogy kerül oda a műtőasztalra. Ezért vagyok nagy tisztelője Janecskó
professzor asszonynak, volt szerencsém jó néhány előadását hallani, ahol megszívleltem azt,
hogy igen, egynaposban lehet az OSAP 2-ig, esetleg most már 2,5 vagy lassan 3, és hogy mit
lehet csinálni mondjuk csak narkózisban vagy helyi érzéstelenítésben, illetve mi az, amit most
már lehet peridurális érzéstelenítésben is. Tehát ezek már a fejlődés jelei a kezdetekhez
képest. Ez az egyik.

A másik ugyanakkor az, hogy nem lehet szem elő téveszteni egy dolgot, amiről megint
hallottam itt néhány véleményt, hogy ez nem one day, hanem one truck surgery, ami
magyarul azt jelenti, amit Varga főorvos úr elmondott elég világosan, hogy van, akit ott kell
tartani 5-6 órára, azt nem szabad ott tartani, és van, akit ott kell bizony éjszakáztatni. Talán
másnak is van ebben tapasztalata, de nem biztos, hogy mondjuk akár egy sérvműtétnél, az
aranyérműtét meg pláne egy különösen veszélyes üzem, esetleg nem otthon, hanem éppen
leteszi őt a mentő vagy a személyszállító gépkocsi és utána fordulhat is vissza, vagy pedig
keringhet valahol a városban. Tehát az indikátorrendszer és a standardok kialakítása,
magyarul az akkreditáció és az ISO vagy valamifajta minősítés feltétlenül fontos, ezeket
mindenképpen rendszerbe kell foglalni.

A másik oldal pedig, hogy a kórházi rendszerbe ez hogy illeszkedik bele. Elnézést
kérek, amikor én aláírom a gyógyszerrendeléseket, aztán majd a számlákat utalványozom,
bizony nem nagyon vakarom én azt, hogy most ezt egynaposban költöttük el vagy a
fekvőbeteg-rész melyik részén. Nekem ki kell fizetni, illetve a gazdasági igazgatónak - nem
nekem - a gyógyszerszámlát meg az anyagköltséget ki kell fizetni, ki kell fizetni a béreket, és
érdekeltségi rendszert kell valamilyen módon megvalósítani sajnos, mégpedig ennek lehet
egyik eszköze az, hogy a résztvevőknek, illetve az operatőröknek valamiféle százalékot
nyújtok vállalkozási vagy egyéb formában, tehát valamilyen módon érdekeltté kell tenni. Ez
mind költségként jelentkezik. Bocsánatot kérek, kolléga, most nekem mindegy, hogy az egy
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fekvőbeteg-ellátás vagy egy egynapos ellátás, vagy uram bocsá’, egy járóbeteg-ellátásban
fizetem ki. Tehát azt gondolom, hogy ez azért egy picit menti a kórházi orvosokat.

Való igaz, Budapesten tudok egyet biztosan mondani, meg is nevesítem, arról van szó,
hogy a Szegedi úton, a Béke téren működő nagyon kitűnő szakrendelő kiváló körülmények
között, nagyon jó aneszteziológiával és nagyon jó sebészekkel működik, igaz ugyan, hogy az
nem one day, mert azért nem maradnak már ott éjszakára, nem is megoldható, és igaz, hogy
van egy háttérszerződésük egy másik intézménnyel. De csak érdekességképpen, ezt már nem
nevesítem, megkeresett egy kollega, magánintézmény, hogy ő szeretné, hogy egy kicsit
nagyobbacska műtétnél adnánk mi hátteret - fizetőellátás van persze -, és amennyiben
szövődmény van, akkor mi azt vállaljuk át mint állami kórház. Már az ötlettől is egy kicsit
fölállt a szőr a hátamon, aztán mikor szakmailag kifejtette, akkor aztán végképp meg is
beszéltük, hogy ezt felejtsük el, mert attól kezdve, hogy van egy szövődmény, akkor menjen
át az állami rendszerbe. Ad 1. Ad 2. Nem az operáló vagy az operáló team, vagy annak
valamilyen változata megy oda a beteghez, hanem mondjuk egy hasüregben vérző beteget kell
majd átszállítunk egy másik kórházba. Azért mondom, hogy még elég vad elképzelések és
gyomlálandó törekvések is vannak.

Tehát összességében én azt látom, hogy az egynapos sebészet, egynapos ellátási
formák, mert a sebészet az én fogalmaim szerint mondjuk egy kicsit jobban a belső
szervekhez vagy testfelszínhez kötődik, de ebbe nem tartozik bele a kataraktaműtét, holott
Gamal tanár úrnak több előadásán meg azokon a konferencián, amiken részt vettem, nagyon
preferálták, hogy nagyon jó lenne, hogy ezt sok helyen csinálnák. Nem biztos, hogy jó lenne,
ha sok helyen csinálnák ezt, vagy jó, csinálják, esetleg egy helyen sokat csináljanak, de azt
jól, és nem biztos, hogy minden sarkon kell, de azt is el kell mondjam, hogy ez mindenképpen
egy cél.

Tehát cél az, hogy valóban a beteg biztonságának megőrzése mellett valamelyes
módon a költségeket csökkentsük. Én azt gondolom, hogy ez egyben egy kihívás is egy
sebésznek meg egy aneszteziológusnak is, meg még - ahogy Varga főorvos úr mondta - akár
az egészségügyi szervezőnek is. Abszolút egyetértek, hogy teljesen fölösleges oda orvos, mert
az orvos, pláne ha még sebész is vagy még valamilyen manuális szakma, már csak
szemüvegen keresztül lát, miközben egy jól képzett, az általad megnevesített… (Dr. Varga
Imre: Magasabb főiskolai végzettséghez kötött.) Végzettséghez kötött. Egyébként ez vitte el
nálunk is a dolgot, ezért nem volt probléma, hogy csak találtunk valakit.

De egy biztos. Olyan helyeken, ahol megszűntek osztályok, biztos, hogy mindenki tud
ilyen példát mondani, régebben csak egyik, aztán a másik, aztán mit tudom én, valamilyen
szubdiszciplína már tovább nincs, ott volt ez egy ilyen hiánypótló lehetőség, felzárkóztató
program, mondjuk így, hogy brutálisabban fejezzem ki, hogy a veszteség csökkentése. Ezért
mondtam az elején, amit mondtam. De egy a lényeg: ez egy cél szerintem és nem lehet
eszköz. Azt hiszem, ha ehhez így áll mind a finanszírozó, mind a szakma, mind a
minisztérium, az ellenőrző szakhatóság is, akkor azt gondolom, hogy lesz belőle valami.

Az, amit az ausztriai adatokról hallottunk, úgy gondolom, hogy Burgenland felé volt a
8 százalék és Ausztria belső részein lehettek a jobbak, de nem ismerem, tehát lehet, hogy nem
így van. (Közbeszólások: Pont fordítva.) Egyébként nyilvánvalóan az egészségügyi kultúra, a
népegészségügyi adatok, infrastruktúra, közlekedés, egyebek, mondom, lehet, hogy
melléfogok, de azért Burgenlandot tartják Ausztriában is a kevésbé fejlett résznek, de teljesen
mindegy.

Egy biztosan mondható. Ha ezt célként jelöljük meg, emellé a szakma oda fog állni, és
egy picit azt hiszem, hogy kell hogy a korfa is kicsit eltolódjon. Pont a fundamentalista
szemlélet, ami bőven rám is jellemző, de a nálam kicsikét idősebb vagy korombeli kollegákra
nem biztos, hogy serkentőleg hat, hogy egynapos ellátásban látja el azt, amit lehet. Ha még
erre mondjuk esetleg a szabályozók jobban kényszerítik vagy jobban ösztönzik, akkor még az
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is lehet, hogy megváltozik a szemlélete. Az, hogy a betegek részéről igény van, én azt
gondolom, hogy a betegnek arra van igénye, hogy tisztességesen, rendesen megoperálják,
észre se veszi, hogy mi van kiírva, hogy one day, one truck, vagy egynapos, többnapos vagy
multidiszciplináris akármi, azt szeretné, hogy tisztességesen legyen megoperálva.

Valóban van egy szemléletváltozás, amit Mogyorósi úr mondott, hogy az emberek
most már nem állományban mennek, hanem egy kicsit kihúzzuk még. Gyakorló orvosként
elmondom, a pedagógus azelőtt általában szeptemberben jött megoperáltatni magát. Bocsánat,
remélem, nem bántok meg senkit. Most azt látjuk, hogy már júniusban jönnek a pedagógusok,
hogy akkor mikor tudnánk ezt vagy azt, ami tervezhető, elektív beavatkozás, mert hát
augusztusban már táboroztatok, szeptembertől pedig indul az iskola. Most ez csak egy példa,
de számos ilyet tudnék mondani. Úgyhogy nem a cél a beteg… Még a kórházban sem cél az
az időtöltés, hanem a gyors, hatékony gyógyítás. Ez feltételezi a sebészi és más beavatkozók
részéről a magas fokú felkészülést, a megfelelő tárgyi feltételeket és természetesen az ápolás
körülményeit, egyszóval mindent, amit addig 5 nap alatt, azt most 1 nap alatt kell, de azt
gondolom, kulcskérdés, tehát továbbra is a one truck, amit említettél.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselőtársaim, valaki szeretne-e kérdezni, hozzászólni? (Dr. Heintz
Tamás jelentkezik.) Heintz Tamás képviselő úr!

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Elolvasva az ÁSZ-anyagot, először arra gondoltam és
az merült fel bennem, hogy lesz-e vajon itt olyan ember és vagyunk-e mi olyanok, hogy azt
tudjuk a végén mondani, amikor fölállunk innen, hogy rendben van, mi valamennyien
egyetértünk az egynapos sebészettel, és most abszolút nem érdekel, hogy milyen terminus
technicusokat használunk a 12 órás vagy a 24 órás elfekvésre, de a lényeg az, hogy ezt a fajta,
rendkívül modern és a beteget kímélő, satöbbi eljárást alkalmazzuk-e. Nézzük a magyar 9
százalékot, és nézzünk szembe az EU-s 30 százalékkal. Mit kell ahhoz tenni, tisztelt
szakemberek, hogy ezen az oldalon ülők föl legyenek buzdítva arra, hogy a kormányzat felé
lépéseket tegyenek? Tudunk-e egyfajta politikai segítséget adni ahhoz, hogy ez a program
megvalósuljon?

Tulajdonképpen nekem ez lenne a kérdésem, mert amit részint félig itt beesve
hallottam, részint pedig ismerek róla vagy az a kis anyag, hogy egyáltalán valaki számára az
egynapos sebészet… Azért mi rendes emberek voltunk, és ez már működött az országban,
tehát ismerősök vagyunk a pályán. De hogy ténylegesen hogy lehet ebből a 9 százalékból 30-
at tenni úgy, hogy ismerjük pontosan, jól a buktatókat, elhangzott akár az OEP, akár más
részéről, hogy mekkora stikliket tudnak itt bizonyos érdekek beépíteni a rendszerbe, hogy fel
ne tűnjön, hogy olyan sok egynapos sebészet van egyébként, csak hát nem úgy adjuk el a
piacon. Tehát tényleg, ebben tudunk-e rendet tenni és mikor tudunk rendet tenni, illetve ebben
a politikának milyen szerepe van? Nekünk gyakorlatilag ennyi közünk lehet a dologhoz, a
többi szigorú szakma, már megáldva, mint Hollósi kollega, aki egy lélek-szív sebész élete
végéig, tehát ő könnyen vagyon ebben a pályában, mert hogy kórház is van a kezei között.
Nekem ez lenne a kérdésem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Garai István Levente jelentkezik.) Parancsolj,
képviselő úr!

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek.
Bevallom, én is egy egyszerű belgyógyász háziorvos és mondjuk sportorvos is vagyok,
úgyhogy csak tiszteltem mindig a sebész kollegákat, akikre érvényes volt az a mondás, hogy



18

ők olyan belgyógyászok, akik még műteni is tudnak. Tehát nyilvánvalóan mondhatni azt,
hogy itt viszont nem politikusok vagyunk, hanem kollegák, kollegák vagyunk, és ebből az
aspektusból szoktuk megközelíteni a kérdéskört.

Amit a kollegám mondott itt, hogy nyilvánvalóan szakmai segítséget és egyéb
elindíttatást kérünk, én úgy látom, és elnézést kérek, hogy később érkeztem, de az elhangzott
információk alapján kaptam ilyenfajta indíttatást, hogy ezt a fajta ellátórendszert elsősorban a
betegek érdekében, másodsorban a gazdaságosság érdekben fejlesszük, és én azt mondom,
hogy ami a magyar egészségügyben gazdaságos, az a betegek érdeke is. Tehát itt mindjárt
vissza lehet csatolni az egész kérdéskört. Én úgy gondolom, hogy itt ezt mi támogatni fogjuk
maximálisan és nyilvánvalóan a megfelelő szakmai felvértezettség talaján.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Ha megengedik, végezetül magam is szeretnék pár
gondolatot elmondani, és három területen majd kérdésem is lenne.

Nem bírom ki, úgyhogy elmondom. Nem tudom, a sebész-belgyógyász vitára
emlékeztek-e, főleg akik régebben végeztek, hogy a Magyar-Petrányi belgyógyász tankönyv
bevezetőjének első mondata hogy kezdődik. Még ma is gyakran előfordul, hogy a sebész
orvost hív a betegéhez. (Derültség.) Ez akkor azért mellbevágott, amikor ezzel először
találkoztam. Könyvtári, régebbi kiadás volt, hangsúlyozom, igen, az a háromkötetes.

Visszatérve. Politikusként kénytelen vagyok azért elmondani, hogy az az időszak, amit
az ÁSZ vizsgált, pont egy kormányváltás előtti időszak volt. Nem a másik kormány
felhánytorgatása vagy tetteinek felhánytorgatása miatt mondom, hanem azon egyszerű és
óhatatlan tény megemlítése miatt, hogy a kormányváltással hangsúlyváltás is bekövetkezett,
ami nyilvánvalóan érintheti az egynapos sebészeti ellátás megítélését, helyét, helyzetét,
finanszírozását, illetve a meglévő tapasztalatok alapján ennek a területnek az újragondolását.
Egyébként - itt a bizottságban ülők, valamennyien orvosok vagyunk - mindenki nevében
elmondhatjuk, hogy itt semmi olyan kérdőjel nem merül föl, ami az egynapos sebészet
hatékonyságát, gazdaságosságát és a modern mivoltát megkérdőjelezné. Az egészségügy
fejlesztésének ez valóban egy iránya.

A történeti hűség kedvéért, és most mindent az anyagból mondok, ha valamit majd
rosszul idézek belőle, akkor ki fognak javítani, de valóban úgy van, hogy 2003-ban egy
pályázati úton indult el az egynapos sebészet fejlesztése Magyarországon, amely nagy lökést
adott. Ez a pályázat egy kétéves pályázatként indult el, amelyben két év múlva kellett volna az
addigi tapasztalatok és eredmények összegzésével elhatározni egy fejlesztési irányt, illetve
értékelni a tapasztalatokat. Legjobb tudomásom szerint az a mai napig nem készült el. Nem
emlékszem pontosan, talán huszonvalahány-ezer az a súlyszám, amit akkor kiadtak, ha jól
emlékszem, annak a hatékonyságáról, hogy azzal mi történt, mi legalábbis nem kaptunk
semmilyen értékelést és tanulmányt. Azt gondolom, hogy ez azért egy súlyos hiba. De nem ez
volt az egyetlen, irányított betegellátási modell, és hadd ne soroljam a többit, azért a magyar
egészségügyben sok ilyet láttunk már.

Ezt követően 2007-ben, ha jól emlékszem, volt egy másik nagy lökés, fejlődés, amely
ugyanazt a kormányzati irányt erősítette meg, talán a 2007-es még erősebben, hogy az
egynapos sebészeti ellátást megpróbálta az államilag fönntartott, illetve önkormányzatok által
fönntartott egészségügyi intézményi keretekből a magánszféra irányába kinyitni. Kifejezetten
ez volt egyébként a szándék és ez volt a pályázatok lényege is, hogy magánszolgáltatókat
fogadtak be és a meglévő keretet osztották újra. Ennek egy egynapos sebészeti nevet adtak,
illetve ezt a területet tették föl, de hát ezzel nyilvánvaló volt a szándék, hogy lehetőség szerint
járóbeteg-szakellátással és egynapos sebészettel egybekötött kis magánklinikák kialakulása
jöjjön létre az országban. Ez egy politikai cél és egy politikai szándék volt. Ez hellyel-közzel,
hogy hány van kialakítva, jól működött. Ezek nem magát az egynapos sebészeti
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beavatkozásnak a létjogosultságát kérdőjelezik meg, hanem a mi megítélésünk csak az, hogy
valóban ebbe az irányba kívánjuk fejleszteni a magyar egészségügyet, hogy sok
magántulajdonban lévő, profitorientált szolgáltató lépjen be vagy mi inkább a másik irányba
akarnánk, hogy önkormányzati, állami, civil szervezeti tulajdonban lévő szolgáltatók
legyenek a rendszerben. Ez egy el nem döntött, de egy eldöntendő kérdés egyébként, amely a
szakma továbbfejlődésére is hatással lesz.

Ebben az anyagban is megjelenik egyébként az a bizonytalanság, amely az egynapos
sebészet definíciója körül kialakult. Próbálták már föloldani ezt az ellentétet, hogy 24 órán
belüli beavatkozás, amiben egy éjszakai fektetés is hozzáfér, vagy pedig az adott naptári
napon belül kell megtörténni a fölvételnek és az elbocsátásnak is. Most a 12 órát ne tegyük
ide, az egy másik megfogalmazás. Ez is egy olyan kérdés, hogy mind a kettő jó lehet, csak el
kellene dönteni, illetve hogy hol melyiknek van létjogosultsága és melyiket hol lehet csinálni.

Tehát ahogy itt elmondták, valóban én úgy látom, orvosként, kórházi orvosként,
operáló orvosként is az a véleményem, hogy műtéti kockázat mindig van, és ha a fekvőbeteg-
ellátó intézetben a szövődményt el lehet látni még akár egy ülésben ott azon nyomban, de ha
az utána olyan utókezelés van, ami ott biztosítható, ha az 30 kilométerre van, akkor megette a
fene. Már bocsánat a jegyzőkönyvtől, de ez egy olyan kockázat, amit végig kell gondolni,
hogy mi az, amit ott lehet megcsinálni és mi az, amit el lehet végezni egynaposban, de
fekvőbeteg-intézeti háttérrel. Ezek a szabályok jelen pillanatban nem egyértelműek és nem
világosak, nincsenek lefektetve. Erre egyébként az ÁSZ felhívja a figyelmet abban a négy
pontban, talán az első pont az, és kéri is, hogy ezt újra kell szabályozni. Tudomásom szerint a
tárca egyébként ezen dolgozik.

Érintették a tisztiorvosi szolgálat részéről a minimumfeltételeket. Ugyanide köthető
egyébként, hiszen teljesen más minimum-feltételrendszert kell ott, ahol éjszakai fektetés is
szükséges, ott már fölmerül egyébként a gazdaságosság kérdése, hogy érdemes-e fekvőbeteg-
háttérrel létrehozni egy szigetszerű intézményt valahol, vagy akkor talán ezek valóban a
meglévő fekvőbeteg-intézményekben elvégezhetők.

Fölhívja az ÁSZ-jelentés arra is a figyelmet, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer a
fekvőbeteg-intézetet működtető intézményeket kontraérdekeltté teszi az egy nap alatt
elvégzendő beavatkozásokban, mert nem teljesen világos, hogy mi éri meg a számára jobban:
fektetni a beteget akkor is, ha el tudná látni egynaposban vagy pedig az egynapos ellátásban
fölvenni azt a mennyiséget. Itt ezt most nem tudom kimondani, a menedzsment tudja, hogy
neki mi éri meg, én most a beavatkozást végző orvosokról beszéltem. Tehát ha van hátterem
hozzá, akkor nem biztos, hogy az egynapos éri meg nekem a legjobban. Ezt most mint
operatőr orvos mondtam.

Azt gondolom tehát, hogy magának az egész ellátási formának a fejlődése és jövője,
ahogy Tamás is mondta, a bizottságban lévő orvosok részéről támogatott lesz, hiszen ez a
jövő útja.

Van három olyan kérdésem az anyaggal kapcsolatban, amire szeretnék választ kapni.
Az egyik, amin én azért meglepődtem, és nagyon részletesen, nem is tudom, hányas
táblázatban található, a 6-os számú táblában van benne, ez a hotelköltségek, amik a hbcs-
finanszírozásban kifizetésre kerülnek. Itt tételesen szerepel, hogy egy-egy beavatkozásnál
hány ezer forintos nagyságrend van. Itt a 20 ezer forintot is eléri. Tehát 3000 és 20 ezer forint
között mozog különböző beavatkozási formákban az a költség, amit hotelszolgáltatásra az
OEP térít, és ezekben ráadásul egy csomóban nincs is szükség éjszakai fektetésre, tehát ez
csak a napközbeni ellátás, és ennek ellenére a magánintézményekben - nemcsak
magánintézmények - pluszban a betegektől hotelköltséget kérnek.

Azt gondolom, hogy ezt az ellentmondást föl kell oldani, és ennek az ellentmondásnak
a föloldása a szabályozásban van. Erre fölhívja egyébként az ÁSZ a figyelmet, hogy ezt meg
kellene tenni és világossá kellene tenni, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár által
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finanszírozott ellátásban melyek azok a tételek, amelyeket a beteg a biztosított jogán megkap
és azt az ő nevében a biztosító finanszírozza. Erre viszont nagyon kemény szabályokat kellene
alkalmazni az én meggyőződésem szerint és világossá kell tenni. Ahhoz, hogy egyébként
lehetséges legyen, az is megint a feltételrendszer egyértelművé tétele, hogy mi az, amit
biztosítania kell a szolgáltatónak ezért az egészségbiztosítási finanszírozásért, tételesen, a
hotelszolgáltatást is beleértve, hogy világossá váljon, hogy mi az a plusz szolgáltatás. A
törvény erre egyébként lehetőséget ad: ha egyértelműen meghatározható, hogy miben nyújt
plusz szolgáltatást az adott szolgáltató a feltételrendszerben meghatározotthoz képest, akkor
azért természetesen térítési díjat kérhet.

Hasonló probléma az aneszteziológia, illetve a kivizsgálás költsége, hiszen ha az adott
egynapos sebészeti intézményben a kivizsgálás nem lehetséges, joga van beutalni az állami
rendszerbe a kivizsgálásra a beteget, aki ott megkapja ezt térítésmentesen. Ezzel szemben
nem tudom, hogy nagyon sok helyen tájékoztatják-e arról a beteget, hogy neki nem kell az
egyszeri konzultációs díjat megfizetni. Az anyag szerint itt 2500 és 10 ezer forint közötti
összegekről beszélünk, ami azért ha minden egyebet egymásra rakunk, akkor elég magas tud
lenni, holott ezeket a költségeket a betegek elkerülhetnék. Azt gondolom, hogy ez elsősorban
az üzleti szemlélet miatt került be, elsősorban azokban az intézményekben találkozunk vele,
amivel nincs nekem problémám, csak akkor a javaslatom az, hogy ez egyértelmű szabályozást
kapjon. A kérdésem arra vonatkozik, nem is annyira az ÁSZ-hoz szól, hanem az állami
szereplőkhöz, tehát a tárcához, OEP-hez, hogy ilyen irányú terveikben hol tartanak, hol
állnak.

Egy szakmai jellegű kérdés lenne még. Az egynapos sebészet a definíció szerint
elektív beavatkozások és programozható beavatkozások, amelyekben a sürgős igény
fölmerülése kimarad, nincs benne. Az anyag is leírja, hogy ezt a szabályt időnként áttörik.
Ilyen például az inkomplett vetélés. Bennem orvosként önmagában az vetődik fel, hogy
ilyenkor mindig az okot kellene keresnem, hogy ez mitől alakult ki, tehát nyilvánvaló, hogy
nem egy egynapos sebészeti körbe tartozó beavatkozás, és a rosszindulatú politikusból meg az
jön elő, hogy ha nem akarom végigvinni a pácienst azon az úton, amit a törvény előír, akkor
inkomplett vetélésnek nevezek valamit, amit utólag a büdös életben ellenőrizni nem tudok. De
ez csak a rosszindulatú politikus gondolata volt.

Tehát ezt a területet megint olyan kérdésként vetem föl, amely új szabályozásért kiált,
ráadásul különösen érzékeny területről van szó, de azt gondolom, hogy szakmailag nem
nagyon tudnám megindokolni, hogy egy inkomplett vetélés hogyan lehet ilyen körülmények
között meg ilyen diagnosztikai háttérrel, aminek ott meg kell lenni, azzal ezt szerintem nem
lehet vállalni, illetve nagy merészség.

Alapvetően ez volt az a két terület, amire mindenképpen szerettem volna fölhívni a
figyelmet, és a harmadikat is elmondtam már, az pedig a szabály, tehát nemcsak a
szabálykönyvnek az a része, hogy kitágítani, mi fér bele, hanem egyértelművé tenni, hogy mi
az, amihez kell egy 24 órás fektetés és mi az, ami 24 órás fektetés nélkül elvégezhető.

Köszönöm szépen. Önökön van a lehetőség, ha bármely hozzászóló reagálni kíván,
kérem, jelezze. (Jelzésre:) Tessék parancsolni!

Válaszok, reflexiók

DR. MOGYORÓSI ANDRÁS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen.
Először is köszönöm szépen a bizottság tagjaitól ezeket a mondatokat, és azt hiszem, hogy
valamennyi, ezen oldalon ülő nevében megköszönhetem a támogatást az egynapos eljárások
irányában.

Rögtön a végén kezdeném, ha lehetséges, az elektív, illetve a sürgős ellátásokkal
kapcsolatban. Valóban, most a szakmával, a szakmákkal, a szakmai kollégiumokkal és
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társaságokkal való megbeszélésen több olyan beavatkozás került szóba, ami nem igazán
elektív, tehát bizonyos traumatológiai, sebészeti eljárások is. Úgyhogy amikor azt mondtam,
hogy ezt a 16/2002-es rendeletet esetleg módosítjuk - és biztos, hogy módosítani fogjuk a
folyamat végén -, akkor gondolom, hogy ott is az elektív szó módosításra kerülhet. Nyilván
ezt meg kell gondolni pontosan, mert azért itt egy elég nagy spektrumot nyitunk ki, ha most itt
azt írjuk, hogy sürgős. Nyilván pontosan definiálni kell, ahogy elnök úr mondta, hogy
igazából mi számít elektívnek és mi az, ami sürgős, mennyivel előtte kell tudnom azt, hogy
azt mondhassam, hogy na, ez nem is sürgős. Tehát azért itt igazából majdhogynem azt
mondom, hogy nem is a kvalitatív, hanem kvantitatív idő szempontjából különbség van, hogy
mit nevezek elektívnek, mit nevezek sürgősnek. Ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog,
ezt tényleg meg kell vizsgálnunk.

Egyébként a térítési díjas rendelet, a 284-es rendelet már több szempontból följött
teljesen más ügyekben, jogosítványhoz szükséges orvosi vizsgálatok, szakorvosi vizsgálatok.
Valóban, ez is egy térítési díjas kérdés, ami egyébként az ÁSZ-jelentésből kiválóan kijött és
nekem is nagyon szemet szúrt, tehát ezek a jelentős pénzösszegek, amiket itt pluszban
elkérnek. Én azt gondolom, hogy a szakma - bár nyilvánvalóan itt megvalósulásról van szó és
nem elvekről - nyilván valamilyen információkat majd ezzel kapcsolatban tud nyújtani, hogy
mi ez a spektrum.

Az ÁSZ-jelentésben szerepel ez, hogy milyen gyakran fordul elő, hogy az OEP-
finanszírozáson kívül egyéb pénzösszegeket kérnek, de ezt igazából tényleg meg kellene
vizsgálnunk, hogy milyen esetekben és milyen gyakorisággal, milyen elterjedtséggel kerül
erre sor. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Egyébként az egész egészségbiztosítás
szempontjából is nagyon fontos lesz az, hogy meghatározzuk, hogy mi jár, mi az
egészségbiztosítás, hogy mi az, ami jár, mi az, ami nem jár, mi az, ami állampolgári jogon jár,
mi az, ami biztosítotti jogon jár, és mi az, ami plusz költséget jelent a beteg szempontjából.
Én azt gondolom, hogy nem egy pozitív fejlemény, hogy ilyen sokan plusz pénzösszegeket
kérnek. Azt gondolom, hogy ezt mindenképpen nagyon közelről meg kell vizsgálnunk, hogy
mi is folyik itt.

A másik dolog, amit elnök úr említett, hogy tulajdonképpen 2006-2007-ben valóban a
magánszféra felé történt egy eltolódás, különösen az egynapos sebészetben kiosztott
súlyszámok szempontjából. Nyilván van az egészségpolitika, sőt a politika jelenleg ezzel nem
egyező prioritásokkal rendelkezik. Annyit szeretnék mondani anélkül, hogy itt most
részletekbe mennék, hogy ez a 26 ezres súlyszám, ami most január 1-jén ki lett osztva, aktív
fekvőbeteg-kapacitással rendelkező ellátók számára lett megajánlva.

Azt hiszem, hogy érintettem a főbb kérdéseket. Még egyszer köszönöm szépen a
támogatást mindenki részéről. Az ÁSZ-jelentést igazából én nem dicsértem meg, de valóban
egy alapos dolog volt. Én igazából arra is kíváncsi lettem volna, hogy korábbi verziói mit
tartalmaztak ennek, voltak-e, esetleg a módosítások során milyen megállapítások, milyen
olyan vizsgálatok folytak, amelyek esetleg aztán nem kerültek be a jelentésbe, különösen itt a
súlyszámok elosztására gondoltam, hogy milyen normatív paraméterek alapján történtek vagy
esetleg ezt vizsgálták-e.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Valaki más szeretne szólni? Nem láttam jelentkezni az OEP-et, de
gondolom, hogy szeretne válaszolni.

DR. GAJDÁCSI JÓZSEF (Országos Egészségbiztosítási Pénztár): Maximálisan
egyetértve az elnök úr által elmondottakkal, illetve a szaktárca elmondásaival is egyetértek, én
azt gondolom, hogy fel kell vállalni egy szereplőnek ezt, hogy komplexen összefogja. Én
jelen pillanatban nem azért szeretném áttolni az Egészségbiztosítási Pénztár részéről a
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kérdést, de azt gondolom, hogy itt elsődleges, fő feladata a szaktárcának lenne. Ebben az
Egészségbiztosítási Pénztár minden segítséget megad (Dr. Mogyorósi András: Mint
mindenben.) most az előttünk lévő ellenőrzési adatokkal vagy akár a stratégia kialakítása
mentén szubspeciális dolgok, vélemények kialakításával. Én azt gondolom, hogy nem jó, ha
két szálon fut az esemény, nem hiszem, hogy egyértelműen tényleg a politikának kellene… A
politika támogatása kell hozzá, a szaktárcáé, mi pedig abszolút minden szempontból
odaállnánk az ügy mellé, hogy átlátható, tiszta feltételrendszerrel működő egynapos sebészeti
ellátások menedzselődjenek.

Én egyre még felhívnám a figyelmet itt a 2007-es átalakítás kapcsán, elnézést a nem
szakszerű kifejezésért, ez a mazsolázás effektus, erre is felhívom a figyelmet, főleg hogy
hozzáférhetőséget, jogokat kaptak magánszférában, de ehhez nem társult valóban
kötelezettség, tehát lehetett mazsolázni, hogy milyen eljárások viszonylatában szeretném a
saját szférámat építeni. Általában ebben vannak kedvezőbb finanszírozások, vannak
kedvezőtlen finanszírozású beavatkozások. Itt most arra értem, hogy profit pufferhatás, ez, az,
amaz, amire rávilágított egy picit az ÁSZ-jelentés is.

Én fölhívnám a figyelmet egy dologra, mert ez nagyon érdekes. Én elemezgettem az
1/b. számú táblát, ha megnézik itt az utolsó előtti oszlopot, az utolsó előtti előtti oszlopot,
tehát hármat visszaszámolva, a teljesített súlyszámarány a szerződötthöz képest csaknem
elérte a 100 százalékot a szolgáltatók viszonylatában, azonban a teljesített esetszám aránya a
szerződötthöz képest alig az 50-60 százalékot érte el. Mit jelent ez? Hogy maximálisan járatva
a súlyszámot azonban azon beavatkozásokat preferálnak, amelyek relatíve nagyobb forrással
vagy bevétellel járhattak. Ez a mazsolázásnak a tipikus esete. (Elnök: Végezhető
negyvenvalahányból mindössze kettő.) Abszolút, de hogy ez nem egy-egy intézményre
jellemző, hanem azt csak nem mondom, hogy mindenkire, de nagyobb százalékban, hogy
azok a beavatkozások vannak preferálva, amelyek… (Elnök: A táblázatban van Kiskunhalas,
amely 174 százalékra teljesített. Ez Kiskőrös. Semmelweis Kht.)

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Tessék!

MOLNÁR ATTILA (Országos Egészségbiztosítási Pénztár): Bocsánat, csak elnök úr
föltett egy kérdést, amire nem válaszoltunk, ez a hotelköltséggel kapcsolatos. Alapvetően
abból kell kiindulni, hogy a hbcs, mint ilyen átlagköltség-finanszírozás nyilvánvalóan
tartalmaz hotelköltséget is, de abban az esetben, amikor egynapos ellátást teljesít a
szolgáltató, akkor már jó pár évvel ezelőtt eljutottunk arra a pontra, hogy ugyanannyi
finanszírozást kap, ha egynaposban csinálta, mintha nem egynaposban csinálta. Tehát a
hotelköltség része értelemszerűen a finanszírozásnak, de azért azt is látni kell, hogy az
egynapos ellátásban a hotelköltség, tehát az, hogy fektetem a beteget x órán keresztül, messze
nem azonos azzal a hotelköltséggel, ami egy komplett fekvőbeteg-ellátásban jár. Ebből a
szempontból azt gondolom, hogy teljesen jogos az a felvetés, hogy akkor milyen
hotelköltséget kér is az egynapos szolgáltató. Az, hogy önmagában a hbcs-ben benne van,
nem baj, kapjon ugyanannyit, érje meg, legyen költséghatékonyabb az az ellátás, amit
egynapos formában csinál, ezzel nincs probléma. A pénzkéréssel, a co-payment kéréssel van
alapvetően a gond.

Teljesen igaza van elnök úrnak abban, hogy nem pontosak a definíciók, és nemcsak a
fektetéssel járó ügyek, hanem nagyon jól világított rá, hogy a megelőzés, a követő kivizsgálás
is. Itt érdekes az a kérdés, hogy bekerült a rendszerbe valóban jó néhány olyan intézmény,
magánintézmény, amelynek volt egynapos ellátása, de arról szó nem esik, hogy a bent fekvő
vagy a műtét előtti kivizsgálás, az aneszteziológiai dolgok, feltételek, satöbbi, hogy
végződnek el abban az intézményben, amelynek egyébként csak erre az egynapos
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szolgáltatásra van megfelelő kompetenciája. Rögtön érdekessé válik a dolog, mert ő ugye nem
tud mást tenni, mint ad egy beutalót egy közfinanszírozott ellátásra, amit értelemszerűen nem
adhat. Tehát itt rögtön el van rejtve benne egy kis probléma meg nehezen kezelhető és
mindenképpen föloldásra váró kérdéskör is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék!

WINTER ZSUZSA (Állami Számvevőszék): Képviselő úr kérdezte, hogy mit
tanácsolnánk, igazából mit kellene tenni. Röviden, én úgy látom, hogy van 1 millió 700 ezer
műtéti eset egy évben, ebből jelenleg 320 ezer az, amit lehetne egynaposban csinálni, abból
csinálnak 120 ezret egynaposban. Angliában ezt úgy csinálták, hogy azt mondták, hogy ebből
szürkehályog-műtét igazából olyan 55-60 ezer évente. Azt mondja a politika, hogy csinál egy
ötéves tervet, hogy mondjuk a szürkehályog-műtétnél el akarom érni 5 éven belül, hogy
mondjuk 80 százalékban egynaposban csinálják. Igazából ahhoz lehet pénzügyi
jogszabályokat, pénzügyi mutatókat tenni. Ezt igazából ki lehet kényszeríteni, hogy az
1,7 millió műtétből mi az a kör, mondjuk biztos, hogy 1 milliót meg lehetne célozni, az
lebomlik mindenféle aldolgokra, és akkor afelé menni, az egész intézményrendszert, az egész
orvosképzést, az egész ápolónői akármit arrafelé kellene késztetni különböző, megfelelő
eszközökkel.

Röviden ennyi.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Tessék parancsolni!

DR. JANECSKÓ MÁRIA (Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság): Nagyon
rövid próbálok lenni. Térítési díjjal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a
Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság mondjuk tud egy pár dolgot, de nekünk soha
nem volt és sajnos a mai napig nincs jogosítványunk arra, hogy valamilyen területen
megpróbáljunk ellenőrizni, összehangolni vagy ilyesmi. Tehát én nagyon szeretném az itt
jelen lévőket, a bizottságot is és természetesen Mogyorósi úrékat is arra kérni, hogy valóban
adjanak nekünk egy kicsit több lehetőséget és mi segítünk az ügy érdekében. Tehát ennyit
tudnék mondani.

Az elektív és sürgős műtétek témájához kénytelen vagyok két szót szólni. Tényleg
felmerült a traumatológusok részéről, amikor a minisztériumban voltunk. Meg kell hogy
mondjam egész őszintén, hogy én mint aneszteziológus az elektív mellett teszek változatlanul
lándzsát, ugyanakkor azt mondtuk ott és ahhoz járultunk végül hozzá, azt hiszem, hogy ha
kórházban történik az egynapos sebészet, akkor ott egy kicsit több lehetőség legyen vagy
lehessen nyitni, a különálló egynapos sebészetekben természetesen ez ne kerülhessen szóba,
amit elnök úr is mondott, az ismert okokból kifolyólag.

Még annyit szeretnék csak hozzátenni, lehet, hogy úgy tűnt az előbb, hogy én a
kórházi egynapos sebészet ellen vagyok, ami nem igaz. Egyre inkább azt kell hogy mondjam,
hogy Európában is vagy más területen is a kórházi egynapos sebészeteket preferálják a
betegbiztonság érdekében. Én csak azt szeretném hangsúlyozni a társaságunk nevében, hogy
megvannak a szervezési feltételei, szervezeti feltételei az egynapos sebészetnek akkor is, ha
kórházon belül van.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tessék parancsolni!
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DR. VARGA IMRE (Nemzeti Egészségügyi Tanács): Köszönöm szépen. Én ezt
annyiban még aláhúznám, hogy én ugyan a járóbeteg-szakellátás szövetségét is képviselem,
de én is egyetértek, mert a betegbiztonság fontosabb annál, hogy most haragszik rám három-
négy magyarországi intézetvezető vagy nem. Nekem is ez a véleményem és a külföldi
gyakorlat is ezt bizonyítja, hogy akkor, amikor a kórháztól az egyébként külön szervezeti
egységként működő… Nagyon fontosnak tartom, hogy nem az egyik ágyon fekszik egy
hagyományos, a másikon egy egynapos sebészeti beteg, tehát ezt nyomatékosítom, mert ma
Magyarországon abban a statisztikában nagyon sok ilyen beteg van, tehát ettől ódzkodnék.
Úgy érzem, a beteg biztonsága… Egy csapóajtón átjön a megfelelő team, és ha ezerből egy
elvétett esetekben tudja a segítségét bevetni.

Most egy keretet azért húznék magamban itt a mai megbeszélésünk alapján, amit úgy
nyomatékosítanék, hogy tulajdonképpen az, amiről most beszélünk, pénzbe nem kerül.
Amiről most beszélünk, az pusztán állásfoglalás, jogszabályi korrekció, szabálykönyv-
korrekció, finanszírozástechnikai korrekció, tehát olyan dolgokról beszélünk, ami nem kér
pénzt, a beteg biztonságát nem veszélyezteti, ha korrektül ezekkel a jogszabály-korrekciókkal
egyenesben leszünk.

Megmondom őszintén, hogy kudarcként élem meg azt a két pályázatot, ami az elmúlt
évtizedben az egynapos sebészetben lezajlott. Lehet, hogy én is tettestárs voltam, mint sajnos
mindegyikben, de én a tenderbontásnál arra szavaztam, hogy kérem, hogy eredménytelennek
nyilvánítsuk. Sajnos az idő engem igazolt. Azt mondom az előbb feltett kérdésre, hogy most
melyik irányba menjünk, preferáljuk a közfinanszírozotti forma ellátását vagy a magánt, én
azt hiszem, hogy egyértelmű választ adott a sikertelen pályázat. Nem akarok intézményt most
prejudikálni, de van olyan intézet, ahol egy darab beteget nem operáltak meg, tessék
utánanézni, megnézni a pályázatot, melyikre gondoltam, és van olyan magánintézmény,
amely pontosan azért mondta föl az OEP-pel a szerződést, mert úgy érezte, hogy a co-
paymentekből ő sokkal többet keres, és ahhoz már nem volt cérnája, hogy ezt végigvigye, és
felmondta magától.

Tehát én azt mondom, hogy mi felelősek a 98 százalék betegért vagyunk, nem azért a
2 százalékért, aki a szomszédban levő magánklinikánál egy ilyen műtétért 200-300 ezer
forintot képes kiadni, hanem az átlagemberért, aki sajnos ennek morzsáját sem tudja
megfinanszírozni. A last minute típusú műtéteknek sem vagyok híve, hogy most azért tudunk
a betegektől pénzt kicsalni.

Attila megjegyzéséhez én még annyit fűznék hozzá, hogy a tevékenységek hbcs-jében
nemcsak a kórházi költségek, a hotelköltségek vannak kalkulálva, hanem a kivizsgálás
költségei is, de én valahogy fórumon mindig azt kértem az egészségpolitikusoktól, hogy
nagyon szépen megkérem, ne faragjunk le a hbcs-kből aszerint, hogy az egynaposban vagy
nem egynaposban készült. Figyelmeztetnék itt arra, hogy több ország gyakorlatában van,
hogy az egynapos kétszeres preferenciával bír, tehát ha egynapossal operálják, kétszer annyit
kap. Úgy érzem, a mai lehetőségeink erre nem adnak biztosítékot, és ennyire telhetetlenek
nem is vagyunk, de legalább ahhoz, hogy ekvivalens értéken legyenek finanszírozva, úgy
érzem, hogy ragaszkodnunk kell, ezt javasolnám.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valaki még? (Jelzésre:) Tessék parancsolni!

DR. ZÖLDRÉTI ATTILA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Nem tudom,
hogy időben hogyan gazdálkodunk, de én a magam részéről nagy örömmel hallottam, hogy
ilyen élénk vita alakult ki és ilyen sok hozzászólást váltott ki a jelentésünk. Szeretném még
egyszer megköszönni elnök úrnak, illetve az egész albizottságnak, hogy napirendre tűzte a
jelentésünket. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy további jelentéseket is készítünk
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(Derültség.), transzplantációs jelentésünk is van, vagy a háziorvosi rendszer vizsgálatát most
fogjuk majd befejezni, tehát nagyon örülnénk, ha lenne további lehetőségünk erre, hogy itt
bemutassuk munkánk eredményét.

Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget.

ELNÖK: Valaki szeretne még szólni? (Nincs jelzés.) Akkor nekem most egyetlen
tisztem van már… (Dr. Heintz Tamás: Én szeretnék szólni.) Bocsánat. Képviselő úr,
parancsolj!

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Elnök úr, mielőtt el kívánsz köszönni, én arra
gondoltam, hogy húsvét után vagyunk már, de ne engedjük el a vendégeket ajándék nélkül.
Arra gondoltam, mi lenne, ha néhány mondatban egy jelentést fogalmaznánk meg mindarról,
ami most elhangzott, annak dacára, hogy persze lesz jegyzőkönyv is és azt megkapja az
államtitkár úr. Ha erről egy néhánymondatos jelentést most összehoznánk hamarjában, amely
tartalmazza a szakmai kollégiumot is, azt mondom, azzal talán ténylegesen úgymond
megtisztelnénk a vendégeket, nehogy úgy érezzék, hogy voltak megint a Fehér házban, és
esetleg azt mondják, hogy de minek. Azt hiszem, hogy ennek talán van értelme, ha gondolod,
akkor kérdezd meg a kollegáinkat is, illetve bal kezedet, a Puskás doktort, hogy ő hogy
gondolja, mert te most kettő vagy, de én arra gondoltam, hogy ezt talán megtehetnénk. Nincs
különösebben komoly dologról szó, mindenki érzi, hogy miről van szó, de az a 4-5 mondat
ütős lehet adott esetben, meg azt hiszem, hogy mi magunkat is komolyan vennénk, ha ez így
volna, de javaslom a bizottságnak ezt, igen gyorsan akár tárgyaljanak, de ha gondolod, akkor
szavaztass róla, elnök úr.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nem kell szavazni, csak a mondatokat kell összerakni. (Dr. Heintz Tamás:
Akkor hajrá!) Tamás!

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Akkor fogalmazzunk. Úgy
gondoltam volna, hogy jelentés a NEFMI egészségügyi államtitkárságának. Az Egészségügyi
bizottság Ellenőrző albizottsága ekkor és ekkor ülést tartott, ahol az egynapos sebészet került
terítékre, ahol a szakma… (Elnök: Állami Számvevőszék.) Nahát, tudod te. Ahol a szakma, az
ÁNTSZ, az OEP és az Állami Számvevőszék, valamint a szakma… (Közbeszólásra:) A
NEFMI, bocsánat.

DR. HEGEDŰS JUDIT tanácsadó: Bocsánatot kérek, én írok egy tervezetet, elküldöm
e-mailen az albizottság tagjainak.

ELNÖK: Csináljuk meg, és akkor Judit elküldi. Mit szeretnél, hogy a tartalma legyen?

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Azt az ÁSZ-jelentés alapján örömmel halljuk, hogy
foglalkozik jelenleg az egynapos sebészet átalakításával az államtitkárság, ehhez szeretnénk
átadni azt, amit most mi itt tapasztaltunk, részint az ÁSZ-jelentést, az OEP, illetve az ÁNTSZ
véleményét és a szakma véleményét, azzal a különös hangsúllyal, hogy javasoljuk a
félreértések tisztázása érdekében, hogy még most sem késő, hogy az egynapos sebészet mint
szakmai kollégium megjelenjen a jövőben önállóan, mert ez nagyon fontos külön
diszciplínaként. Ez egy fontos dolog lenne.

ELNÖK: Azt gondolom, hogy azokat a véleményeket nyilván ki lehet ragadni a
jegyzőkönyvből, amelyeket markánsan megfogalmaztak, és szerintem a mi képviselők annyit
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mondhatunk, hogy az ÁSZ jelentésében foglalt négy ponttal, fölkéréssel, amit
megfogalmazott a tárcának, egyetértünk. (Dr. Heintz Tamás: És azt kérjük, hogy vegye
figyelembe.) Kérjük, hogy a tárca ennek megfelelően dolgozza át a szabálykönyvet és a többi
részt. Szerintem azt kifejezhetjük, mert ebben egyetértés volt, hogy egyetértünk az egynapos
sebészet további fejlesztésével. Azt gondolom, hogy így ennyi elég. A teljes jegyzőkönyvet
egyébként mellékeljük hozzá.

Nos, képviselőtársaim, így elfogadható mindenki számára? Kértek egy formális
szavazást róla? Kérünk róla. Aki egyetért? (Szavazás.) Köszönöm, ez egyhangú.

Akkor engedjék meg, hogy megköszönjem az ÁSZ munkatársainak azt a munkát, amit
elvégeztek. Nagyon bízom abban, illetve mindent elkövetünk azért, hogy az ebben
lefektetettek hasznosuljanak elsősorban a magyarországi betegek számára, és azokat a
vadhajtásokat, amelyeket önök földerítettek és az asztalra letettek elénk, igyekszünk
visszavagdosni, és tisztességes viszonyokat teremteni ezen a területen a financiális
kérdésekben is, illetve a szakmát megpróbáljuk a tekintetben megnyugtatni, hogy
változatlanul fontosnak tartjuk.

Én nem merem elkötelezni magam az önálló szakmai kollégium kérdésében.
Tetszenek ismerni a szakmai kollégiumokat és az ott ülő - finoman fogalmazok -
nagytermészetű embereket, nem könnyű, mert jó néhány szakmai kollégium saját maga
területének elvesztését érzékeli benne. Ezt most nem akarom részletesebben kifejteni, önök
ezzel pontosan szembesültek. Ez egy darázsfészek. Tehát én ebben nem merek ígérni. Azt
hiszem, államtitkár úr vagy miniszter úr ígérhet, ő van abban a helyzetben. Mindenesetre a
magam részéről el tudom fogadni, hogy önálló szakmai kollégiumot alkossanak, de ehhez
nincs jogkörünk, hogy ilyet ígérjünk.

Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, köszönöm, hogy
eljöttek. További jelentéseket is fogunk tárgyalni, de azt gondolom, hogy például az
alapellátás olyan horderejű, hogy ezt szerintem főbizottságon kell tárgyalnunk, viszont a
transzplantációnál már nem vagyok benne biztos, ezt lehet, hogy az albizottság tárgyalhatja,
de az alapellátást mindenképpen főbizottság.

Köszönöm szépen. Berekesztem az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 38 perc)

Dr. Horváth Zsolt
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


