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Vértes Andrásnak, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnökének zárszava 

Az egészségügyi rendszer a világ szinte minden országában nehéz helyzetben van. A kormányok nehezen 
bírnak lépést tartani az egészségügy fejlődésével, annak finanszírozásával, s ezért általában a lakosság 
elégedetlen a nyújtott szolgáltatásokkal. A probléma tehát nem szűken magyar, hanem globális.  

Ugyanakkor egyértelmű, hogy Magyarország e tekintetben nagyon rosszul teljesít. Valójában a magyar 
egészségügyi rendszer nagyon közel áll a 30 évvel ezelőttihez, lényeges átfogó reformok valójában nem 
történtek. Az egészségügyi rendszer modernizálása elengedhetetlen. Ez nagyon sokba kerül, s ezért pénz 
kell ugyan, de előbb ész kell elsősorban!  

Igazi rendszer problémáról van szó. Az egészet kell újragondolni, s ehhez az EU által finanszírozott 
strukturális reformot is igénybe kéne venni. Vagyis nemcsak a magyar költségvetés eszközeiből, hanem az 
EU-támogatásokból is lényeges átcsoportosításra van szükség. Mivel az egészségügyi rendszer önmagában is 
rendkívül bonyolult, ugyanakkor az egyszerű emberek számára nagyon nehezen átlátható, ezért először is 
kerekasztal összehívására van szükség a szakma (az egészségügy) szinte minden területét átfogó, 
hozzáértő szakemberek részvételével. Természetesen a kerekasztal-beszélgetésben a politikusok is szóhoz 
kell, hogy jussanak, de először az alapvető szakmai elveket célszerű megtárgyalni.  

Összefoglalójában Vértes András az alábbi 8 elemet tartotta szükségesnek: 

 definiálni kell az állami ellátás mértékét, ugyanúgy, ahogy ezt Csehországban és Szlovákiában 
megtették, 

 előtérbe kell helyezni a megelőzést, az életmódváltást, s ehhez komoly összegeket célszerű 
átcsoportosítani, 

 nem kórház centrikus rendszer kell; 110, többségében elavult kórház helyett 40-50 XXI. századi 
kórház szükséges; le kell bontani vagy át kell állítani idősgondozásra és más egyszerűbb egészségügyi 
intézményekre az elavult kórházak jelentős részét; (ha a Váci úton lévő irodaházak nagy részét megérte 
teljes egészében lebontani és helyükbe normális, új, XXI. századi irodaházakat építeni, akkor ugyanez 
legalább ennyire érvényes a szörnyű állapotban lévő kórházakra); természetesen ezekbe az új 
kórházakba az adott egészségügyi terület legjobbjait kell komoly fizetéssel becsábítani, 

 általánosságban decentralizált szolgáltatás kell, itt is figyelve a méretgazdaságosságra; ezt például 
több budapesti kerület közös szolgáltató intézményében, csoport praxisban, vidéken megfelelő 
összevont járóbeteg centrumokban kell megvalósítani; 

 vissza kell szerezni a társadalom bizalmát az egészségügyi rendszer működésében, ehhez 
egységes szakmai protokoll, minőségbiztosítás és a beteg számára is érthető szakmai mutatók 
kellenek, 

 szabályozott verseny kell az intézmények között, korlátokkal, de egyértelműen tájékoztatni kell a 
betegeket arról, hogy az adott kórházban vagy az adott egyéb intézményben az őt érintő egészségügyi 
műveletekben mennyi és milyen eredményességű tevékenység folyik, 

 a digitális világ távdiagnosztikai csodáit, kütyüit először a leginkább veszélyeztetett csoportokra, 
majd az összes szükséges betegre ki kell terjeszteni, 

 a fent röviden bemutatott egészségügyi szolgáltató rendszer természetesen drágább a jelenleginél, de 
működőképes és sokkal nagyobb elégedettséget tud elérni mind a betegek, mind pedig a 
rendszerben dolgozó szakemberek között. 

Már csak 10 év kell hozzá és sok-sok pénz. 

Vértes András 
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