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Innováció az otthonápolásban 

HoCare projekt – javaslatok 

• a GINOP IH (PM) részére 

• a hazai fejlesztési irányokra és azok 

támogatására 

CY, LT, CZ, RO, BG, SI, PT, HU 

4+4 szemeszter: 2016. áprilistól 

Projekt teljes költségvetése: 1 247 673,00 EUR  

ÁEEK / HU költségvetése:            132 185,00 EUR  
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HoCare: „Innovative solutions for 

Home Care by strenghtening quadruple-helix 

cooperation in regional innovation chains“ 

Innovatív megoldások az otthonápolás részére a quadriple-helix 

modellre épülő együttműködés megerősítésével a regionális 

innovációs láncokban 

A HoCare abból indult ki, hogy 
az olyan innováció lehet sikeres (eredményes és hatékony), 
amelyik:  
kielégítetlen igényekre akar választ adni és/vagy 
a közszféra húzó szerepére is számíthat, és  
a gyorsabb piacra vitelre keres megoldást, és 
az érintettek együttműködésével valósul meg. 
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Munkamódszer 

1. Helyzetértékelés és kihívások feltárása 

2. Külföldi és hazai jó gyakorlatok keresése 

3. Javaslatok megfogalmazása - Akcióterv 

Pár kérdés 

1. Innováció? 

2. Innováció ösztönzése? 

3. QH - quadruple helix együttműködés? 

4. Otthonápolás? 
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INNOVÁCIÓ 

A társadalmi innováció: 

Valamely széles körű társadalmi probléma megoldását célzó új ötlet. 

A technikai-technológiai innováció: 

Valamely konkrét műszaki, illetve szakmai probléma megoldását célzó új 

ötlet. 

 

Az egészségügyi innovációt olyan népegészségügyi eszköztárként 

lehet értelmezni, amely nem csupán a termékekkel és a szolgáltatásokkal 

kapcsolatos technológiai és minőségi fejlesztéseket, hanem az 

egészségpolitika szintjén – azaz rendszer szinten - megtervezhető és 

kivitelezhető stratégiákat, szabályozási megoldásokat és beavatkozási 

programokat is magában foglalja.  

 

Az innováció nemcsak a népegészségügyi eredményeket és a 

betegellátás minőségét tudja javítani, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy 

olyan egészségügyi szükségletek és igények kielégítését is széles körben 

elérhetővé lehessen tenni, amelyekre korábban nem volt fizikai-földrajzi, 

technológiai és/vagy finanszírozási lehetőség. 
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Innováció ösztönzése  

– Miért? 

Az egészségügyi és egészségipari innováció 

ösztönzése azért fontos, mert (az innováció) lehetővé 

teszi, hogy  

• javítsuk a népegészségügy eredményeit,  

• erősítsük az ellátottak és gondozottak számára nyújtott 

szolgáltatások minőségét,  

• korábban kielégítetlen igényekre tudjunk válaszokat adni,  

• ösztönözzük valamennyi résztvevő és érintett 

versenyképességét,  

• fejlesszük az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi 

ellátás fenntarthatóságát és költséghatékonyságát. 
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Miért quadruple helix 

együttműködés? 
A modell alapja, hogy az egyetemek/kutatók, az üzleti/ipari szféra és a kormányzat egy 

hármas egységet alkot, és egymással együttműködve tevékenykednek a gazdaság 

fejlődése, az innováció és a versenyképesség növelése érdekében. (Etzkowitz–Leydesdorff 

1996, 2000), 

A quadruple helix esetében a hármas egységhez kapcsolódik egy negyedik csoport - a 

civil szféra és a helyi társadalom - is. (Carayannis–Campbell 2012, Carayannis et al. 2012, Vas 

2012) 

A negyedig (stakeholder) csoport bevonása az innovációs folyamatba azért fontos, hogy a 

végfelhasználók valós igényeit kielégítő új és/vagy megújított termékek, eljárások, 

szolgáltatások vagy szervezetek és rendszerek jöjjenek létre. 

A közszféra által kezdeményezett/igényelt innováció a központi kiemelt projektek és a 

közbeszerzések révén fontos vezérlője, motiválója lehet az együttműködésnek. 

Az egészségügy/egészség esetében: 

a negyedig (stakeholder) csoportba beletartozik a lakosság, az ellátó intézmények, 

szakemberek és az azokat/őket képviselő szervezetek, valamint a finanszírozásban 

érintett szervezetek; 

az első, a harmadik és a negyedik csoport között jelentős átfedés van, mivel: 

az ellátó intézmények és egyetemek jelentős része a közszférához tartozik; 

a finanszírozásban a közszféra szerepe meghatározó. 
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Miért otthonápolás? 

1. Az egészségpolitika szempontjából folyamatosan nő 

az otthoni ellátás jelentősége. 

• Az ágazat rövid-, és hosszú-távú pénzügyi, gazdasági és 

szervezeti konszolidációját segíti az intézményekből való 

kitagolás 

• Az egészségügyi és a szociális ágazatban tervezett fejlesztések 

sikeres összehangolása 

• Az idősödő lakosság miatt … 

• A technológia fejlődése egyszerre okozhatja a kiadások 

növekedését és járulhat hozzá a hatékonyabb – akár otthoni-, táv- 

és integrált – egyénre szabott illetve standardizált ellátási formák 

terjedéséhez. 

2. A gazdaság- és iparpolitika szempontjából … 

3. A támogatáspolitika szempontjából …  
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SWOT helyett 

OP1 

OP2 

OP1 

OP2 
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KIHÍVÁSOK 

 Munkaerőhiány 

 Idősödő lakosság 

 Növekvő igények 

 Növekvő költségek 

 Techn. Értékelés (HTA) 

 Fenntarthatóság 

 Hozzáférés / esélyek 

Egészség-
gazdaság 

ESIF Innováció 
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KIHÍVÁSOK (1) 

az egészség- és ápolásgazdaságban 

Munkaerőhiány 

Munkakörülmények 

IKT, IoT, BIG DATA, AI, e-/m-/tele-Health 

Funkciók és kompetenciák elmozdulása, kitagolás 

Egészségügyi dolgozók ötletei, újításai elvesznek 

Technológiaértékelés, eljárás, irányelv 

Technológia és/vagy eljárások befogadása és elfogadása 

Elszámolás-finanszírozás, fizetőképes kereslet 
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KIHÍVÁSOK (2) 

az innovációban 

 Az együttműködések hiánya  az ökoszisztéma minden 

elemében (a végfelhasználók igen ritka bevonása) 

 A kommunikáció hiánya a végfelhasználók és egyéb érintettek 

között 

 A közszféra által vezérelt innováció hiánya 

 Az otthonápolásra specializálódott kutatási infrastruktúra hánya 

 Az operatív társadalmi finanszírozási erőforrások és/vagy a 

hosszútávú ottnon-ápolási szolgáltatások megvásárlásához 

szükséges vásárlóerő hiánya.  
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KIHÍVÁSOK (3) 

a támogatások terén 

 Az otthon ápolás kérdéseinek specifikálása  

– az OP rendszer logikájának következményeként nem 

szerepel egyik AP prioritástengelyben sem 

 A quadruple helix együttműködést és nyitott innovációt (pl. 

living lab) támogató egyértelmű finanszírozás és megfelelő 

finanszírozási rendszer hiánya 

 A stratégiai kezdeményezések hiánya: 

 Egy téma = több OP (GINOP: van prioritások közötti kapcs.) 

 EFOP által fejlesztett területre speciális GINOP konstrukció 

 Innováció közbeszerzése 
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AJÁNLÁSOK (1) 

Az otthon ápolásban érintettek közötti együttműködések 

és kommunikáció erősítése fókuszált felhívások által:  

 

A RIS3 / Ipar 4.0 prioritásaiban meghatározott fejlesztési 

kulcsterületeken.  

 

a) A még rendelkezésre álló források lekötésére kiírandó 

konstrukciókkal.  AJÁNLÁSOK (2) 

b) A projekt kiválasztási kritériumok minimális 

módosításával, pl:  

 Együttműködés/partnerség: szabad formaválasztás 

 QH együttműködés, Living Lab 
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AJÁNLÁSOK (2) 

Az otthonápolás területén, valamint  

az egészséggazdaság és a RIS3 / Ipar 4.0 más prioritásaiban 

a hálózatos KFI együttműködések és a projektek generálása:  

 

a) Nyitott innovációs modellek, QH együttműködés, Living Lab. 

b) Innováció közbeszerzése (PPI, PCP) 

 BESZERZŐKNEK 

 AJÁNLATTEVŐKNEK 

c) OP-k közötti stratégiai kapcsolat (EFOP  GINOP) pl.:  

 egynapos sebészet  távfelügyelet, okos eszközök 

 EESZT távfelügyelet, okos eszközök 
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AKCIÓTERV - Konstrukciók 
- Kielégítetlen piaci igények – Unmet needs 

 A valós piaci igényekre épülő - az egészségbiztosítási finanszírozásba 

történő befogadását is előkészítő – innováció támogatása 

 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztésekhez (EEÁF) való 

kapcsolódás támogatása 

- Közszféra által motivált innováció – Public driven innovation 

 Élő Laboratóriumok felállításának támogatása (a GINOP PA8 lehetséges 

társfinanszírozásának kombinálásával) 

 Felkészülés az innovatív közbeszerzési eljárásokra: 

A) Beszerzőknek és B) Ajánlattevők 

Gyorsabban a piacra – Faster to market  

 a GINOP 1.2.4-16 “Ipari Parkok fejlesztése” c. felhívás több szempontú 

módosítása – nyitott innováció, inkubáció, akceleráció 

 QH együttműködés, integráció és hálózatosodás új innovatív ellátási 

szolgáltatások kifejlesztésére és nyújtására, a módszertani, a 

technológiai és az üzleti innováció összekapcsolásának ösztönzésére 
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Project smedia 

Köszönöm a figyelmet!  

https://www.interregeurope.eu/hocare/ 

Csizmadia István 
Szakmai főtanácsadó 

ÁEEK Projektirányítási Igazgatóság 
Mobil: +36204690557 

E-mail: csizmadia.istvan@aeek.hu 
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