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Dr. Mikola István (Fidesz) képviselő által
„Kormányzati átverés, avagy a volumenkorlát nem vész el, csak átalakul ”

címmel I/9068. számon benyújtott interpelláció tárgyában folytatott vizsgálatró l

I. ELŐZMÉNY

Az Országgyűlés 2009 . március 9-én 183 igen szavazattal, 167 nem szavazat ellenében, 1 8
tartózkodás mellett nem fogadta el az interpellációra Dr . Vojnik Mária államtitkár asszony
által adott választ .
A Házszabály 117. § (4) bekezdése alapján az Országgyűlés elnöke az interpellációt az
Egészségügyi bizottságnak (továbbiakban : bizottság) kiadta további vizsgálatra . A bizottság
2009. március 17-i ülésén az egészségügyi miniszter jelenétében az interpelláció tárgyalásá t
lefolytatta.

II. DR. SZÉKELY TAMÁS EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER A BIZOTTSÁG ELŐTT
KIFEJTETT ÁLLÁSPONTJA

Az interpellált a plenáris ülésen elhangzott választ a következők szerint egészítette ki :
Az Egészségbiztosítási Alap 2009 . I-II. havi időarányos bevételi előirányzata 234 786 millió
forint, míg a tényleges teljesítés 225 710 millió forint volt . A kettő közötti eltérés mínusz
9 075 millió forint . Sajnos a jelenlegi helyzetben tarthatunk attól, hogy a járulékbefizetések az
elkövetkező időszakban sem fognak emelkedni, emiatt nem csak átmeneti visszaesésről van
szó.
Az első két hónapban jelentkező 9 milliárdos bevétel kiesés is alátámasztja a 2009 . évi
költségvetési egyensúly megőrzése érdekében meghozott intézkedések szükségességét ,
melyeknek célja, hogy a világgazdasági válság és annak hazai gazdasági hatásai ellenére a z
egészségügyi ellátó rendszer működőképessége megőrizhető legyen .
A mind a szakmai fórumok, mind az egészségügyi intézmények által rossznak ítél t
teljesítményvolumen korlát intézményrendszerének megszüntetésével, és helyette olya n
technika kidolgozásával, amely a díjazás megállapításánál a területi ellátási kötelezettséget, a
sürgősségi ellátás mennyiségét, és a magas szakmai szinten nyújtott ellátásokat kiemelte n
veszi figyelembe, a minőségi munka elismerését kívánják hangsúlyozni .
A kórházak aktív osztályain vegyes finanszírozás bevezetését tervezzük : az alapdíj értékét
150.000 forintra emelve, az ellátandó esetek 70 %-a után nagyobb értékű finanszírozási
összeget fizet az egészségbiztosító, efelett az alapdíj az adott hónap összes jelentett kórház i
teljesítményének mértékétő l függően „lebeg” . A területi ellátási kötelezettségeket figyelemb e
véve ez az arány fedezetet nyújt a kötelez ő ellátási területrő l érkezett beteg ellátására. Más
szempontból elemezve a tényleges teljesítményeket a súlyosabbnak min ősíthető , nagyobb
értékű betegségcsoportok aránya 40% alatti arányban fordul elő, ezért az előre meghatározott
értékű , emelt alapdíjjal finanszírozott tartományban kerül kifizetésre. A lebegtetett érték a
2008. évi teljesítmények alapján ebben az esetben még mindig 121 .343 forint lett volna .
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Mivel a teljesítményvolumen korlát eltörlése elvileg lehetővé teszi a teljesítmények emelését ,
ezért kb . 10 %-os teljesítménynövekedéssel számolnak . Nagyobb teljesítménynövekmény,
éppen a lebegtetett érték védelme érdekében nem lenne elfogadható, ezért az ennél nagyob b
teljesítés „elfutás” esetén az OEP célzott ellenőrzést tart az intézménynél .
A javasolt finanszírozási módosítás értelmében minden lej elentett és elszámolhat ó
teljesítményt kifizetnek .
A kórházi eseményeket más szempontból csoportosítva a következő táblázatból látható, hogy
a nem sürgős, tervezhető , vagy nem minden esetben kórházi ellátást igényl ő esetek súlyszáma
mintegy 30 % volt az elmúlt évben.

esetszám súlyszám
Sürgős ellátást igényl ő kórház i
ellátások 918 243,5 42,6% 1 174 544,0 49,6%
Tartalmaz sürgős ellátást is 349 264,3 16,2% 465 101,2 19,6%
Tervezhető , nem sürgős műtét
vagy egyéb ellátás 402 032,1 18,7% 354 227,7 14,9%
Nem minden eset igényel
kórházi ellátást 430 813,0 20,0% 347 261,4 14,7%
Rehabilitáció, ápolási igény a
jelentősebb 54 350,1 2,5% 28 957,5 1,2%
2008 . év összesen : 2 154 703,0 100,0% 2 370 091,8 100,0%

A miniszter véleménye szerint a rendszer rugalmassága n ő, arra is tekintettel, hogy
korszerűsítik a finanszírozás másik pilléréül szolgáló súlyszám értékeket . Az intézmény a fi x
díjának, illetve a lebegő pontjának ismeretében el tudja dönteni, hogy milyen ellátásoka t
finanszíroz, illetve milyen ellátásokat végez .

III. A BIZOTTSÁG TAGJAINAK AZ ÜLÉSEN MEGFOGALMAZOTT
ÁLLÁSPONTJA
Ellenzéki oldalon megfogalmazódott, hogy a bevezetett rendszer a bázisfinanszírozáshoz val ó
visszatérés, ami egy maradványérdekelt gazdálkodásra kényszeríti az intézeteket, a rég i
pénzforgalmi szemlélettel, költségvetési típusú megoldásokkal . A volumenkorlát és a nem
mindig kiszámítható betegáramlás mellett bizonyos állandó költségek tervezése nagyon-
nagyon nehéz volt .
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A kormány részérő l : azt kell mérlegelni, hogy van-e egy rugalmasabb, adott esetben belső
szolidaritásra is ösztönző rendszer, ahol a részletes szabályozás kapcsán mód és lehet őség van
bizonyos speciális igényeknek a kielégítésére, az adott ellátás bonyolultságának é s
sürgősségének figyelembevételére, valóságos szakmai szempontok mérlegelésére . Nyilván
követést, monitorozást igényel az új rendszer alkalmazása . Erre megvan a szándék, erről a
kórházak és szakrendelők érdekképviseletével a minisztérium vezetése megállapodott .

IV. A BIZOTTSÁG DÖNTÉS E
Mindezek alapján a bizottság a következő határozatot hozta:
A bizottság 12 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 0 tartózkodás mellett dr . Székely
Tamás egészségügyi miniszter kiegészített válaszát elfogadta .
A bizottság azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a Házszabály 117 . § (4) bekezdés b )
pontja alapján fogadja el a bizottság ülésén az interpellált által kiegészített választ .

Budapest, 2009 . március 19 .
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