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Krónikus betegek és szervezeteik 

• Küldetésünk: A krónikus betegek kollektív érdekeinek képviselete 
valamennyi, az egészséget érintő politikákban, a szükséges gyógyítás 
és egészségügyi ellátások biztosítása érdekében.  

 

• Víziónk: Valamennyi, Magyarországon élő krónikus beteg számára 
legyen elérhető a magas minőségű, páciensközpontú egészségügyi és 
egyéb szükséges ellátás.  



Betegjogok 
 Európai Betegjogi Charta 

 

1. A megelőzéshez való jog 

2. Az egészségügyi ellátáshoz való jog 

3. A tájékoztatáshoz való jog 

4. Az ellátás visszautasításának joga 

5. A szabad választás joga 

6. Az orvosi titoktartáshoz való jog 

7. Az emberi méltósághoz való jog 

8. A minőségi ellátáshoz való jog 

9. Biztonságos egészségügyi ellátáshoz való jog 

10. Az innovatív eljárások elérhetőségének joga 

11. Az indokolatlan szenvedés és fájdalom 
elkerülésének joga 

12. A személyre szabott kezeléshez való jog  

13. Panaszjog 

14. Az egészségügyi ellátás során elszenvedett 
károsodások kompenzációjának joga 

  + 

15. Az aktív civil szerepvállalás joga 

 

Magyarország 

 

• Az egészségügyi ellátáshoz való jog 

• Az emberi méltósághoz való jog 

• A kapcsolattartás joga 

• A gyógyintézet elhagyásának joga 

• A tájékoztatáshoz való jog 

• Az önrendelkezéshez való jog 

• Az ellátás visszautasításának joga 

• Az egészségügyi dokumentáció 
megismerésének joga 

• Az orvosi titoktartáshoz való jog 

• A beteg panaszainak kivizsgálása 



Az egészségügy finanszírozása 



Megoldás? 



A háztartások egészségügyi kiadásai 

2019.június - ÁSZ 



A betegterhek 2010 után 
A betegterhek növekedése folyamatos! 
2010-ben összesen 134 Md Ft volt a betegek által kifizetett térítési díj, 2013-ra ez az 
összeg 125 MdFt-ra csökkent, amelyből 16 MdFt-ot a központi költségvetés átvállalt 
a szociálisan rászoruló betegektől.  
2016-ra ez az összeg elérte újra a 134 MdFt-ot 
2020-ban 301,2 MdFt-ot terveznek, 91 MdFt tartalékkal számol a költségvetési terv. 

•  A kezdeti csökkenés oka a kettős vaklicit bevezetése a generikus gyógyszereknél, 
illetve a szív- érrendszeri gyógyszerportfólió generalizálódása 

• Későbbiekben a változó innovatív piac mellett, alultervezés miatt újra növekedtek a 
betegterhek. 

• A GYSE kassza is évről évre nő, a 2010-es évekre jellemző 35-40 MdFt-os GYSE kassza 
2019-re közel a duplájára nőtt. 

• Gyógyszer/GYSE politika 2014 után: a befogadási rendszer bizonyítékokon alapul, 
költséghatékony és folyamatos ellátást biztosít.  DE:  a kasszák felülről zártak 
(fenntarthatóság) 



A betegterhek 2010 után 
Cél:  
A betegek számára, a bevezetésre kerülő új, innovatív 
termékek ne okozzanak további és extra költségeket  

 

(azaz a költséghányad legyen elviselhető) 



Néhány javaslat a betegterhek 
növekedésének 
megelőzésére 

• Egészségügyi termékdíj bevezetése a nem vényköteles termékekre 
 
• Több biztosítós modell kidolgozása és bevezetése (korábban már 

többször is felmerült) 
 
• Kiegészítő egészségügyi biztosítások, magánpénztárak 

szolgáltatásainak bővítése  
 
• A lakosság tájékoztatása (egészségműveltség javítása) – hozzájárul a 

felesleges költségekhez  



Mit várnak a betegszervezetek?  
• Az egészség megőrzését biztosító társadalmi környezetet 

• A betegjogok érvényesülését 

• A 21. században rendelkezésre álló, korszerű terápiák és eszközök 
elérhetőségét 

• Az egészségügyre fordított kiadások transzparenciáját 

• Minőségi ellátásokat 

• Hatékony prevenciót, rehabilitációt és gondozást 

• A várólisták és a volumenkorlátok felszámolását 

• A közfinanszírozott és a magánellátások szabályozott működését és 
finanszírozását 

• A területi ellátások különbségének felszámolását 

 



Lehetséges kibontakozás 
• Co-payment 

    Nem ördögtől való, a betegek képesek fizetni a megfelelő színvonalú szolgáltatásért 

• Egyéni gyógyszer, GYSE „számlák” 

    A költségek rögzítettek, azon belül a beteg dönthessen 

• Kölcsönzési rendszer a GYSE piacon 

    Megfelelő feltételek és szakmai egyetértés, szabályok kidolgozása után 

• Betegcsoportok bevonása a GYSE befogadásába az optimalizálás érdekében 

    Csak olyan eszközök legyenek elérhetőek, amivel „MI” egyetértünk 

Ma csak a gyártót kérdezi meg a NEAK, a betegoldalt egyáltalán nem! 

Példák: 

- a legmagasabb hatékonyságú hallókészülék delistázásra került, így a kategória termékei csak 
teljes áron elérhetőek, ami súlyos terhet jelent a rászorulóknak. Azért listázódott ki, mert a 
gyártó csak kevés darabot tudott értékesíteni, viszont ez a készülék az egyedüli megoldás egy 
jól meghatározható betegkör számára. 

- hasonló a helyzet a mini XS méretű női betétekkel, pedig egy demens, kis súlyú, közepesen 
inkontinens betegnek szüksége lenne rá  



PARADIGMAVÁLTÁSRA VAN 
SZÜKSÉG! 

BETEGTEHER ≠ GYÓGYSZER + GYSE TÉRÍTÉSI DÍJAK 

Össze kell kapcsolni és hangolni  
az egészségügyi és a szociális ellátó rendszereket! 



Egy „élő” példa 
• 53 éves, egyedülálló nő, mellrák utáni rehabilitáció  

 
• Munkanélküliség/megváltozott munkaképesség (jövedelemkiesés) 
• Családi háttér hiányában külső, fizetős segítség igénybe vétele (takarítás, 

főzés) 
• Gyógyszer, GYSE térítési díjak  
• Nem támogatott, de szükséges szolgáltatások fizetős igénybe vétele 

(gyógytorna, gyógymasszőr, dietetikus, pszichoterápia, stb.) 
• Egyénre szabott, speciális öltözékek (melltartó, fűző, stb.) térítési díja 
• Lakáson belüli segítő készülékek (szoba wc, kerekesszék, kádlift stb.) 
• Étrend kiegészítők, vitaminok, OTC gyógykozmetikumok 
• Ajánlott élelmiszerek beszerzése (mentes, rostban gazdag stb.) 



Állami megoldás = SZJA kedvezmény 
• 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 40. § szerint:  

A súlyosan fogyatékos magánszemélyek havonta 7450 Ft 
adókedvezményt vehetnek igénybe a 2019-ben szerzett jövedelmük 
összevont adóalapjának adójából. 

 

De: akinek nincs jövedelme, még ettől az összegtől is elesik  

(nyugdíjasok, egyetemi-főiskolai hallgatók, munkanélküliek, ellátás 
nélküliek, stb.) 

https://aosz.hu/sulyos-fogyatekos-allapot-miatti-adokedvezmeny/


Mit NE? 
• Betegséghez kötött látszat intézkedések (mint az SZJA jóváírás 

betegséglistája), szépségtapaszok, a rossz rendszer állandó 
modifikálása 

• Az innovatív termékek piacra jutásának további megnehezítése (EU-
hoz képest minimum 3-5 év késéssel) 



Mit IGEN? 
• Adókedvezmények, amennyiben meghatározott feltételek és 

rendszeres ellenőrzés mellett, reális összegben igénybe vehetőek   

• A magánszolgáltatóknál igénybe vett indokolt kezelések, kiegészítő 
terápiák költségeinek levonhatósága az adókból   
magánszolgáltatások fehérítését is támogatja 

• Társadalmi szintű párbeszéd, valamennyi érintett csoport 
részvételével és véleményének figyelembe vételével 

• Progresszív támogatások a felül korlátos kasszák helyett  -   az igények 
és szükségletek előzetes felmérésére alapozva  



    +  
amire 
szükség 
van! 



Köszönöm 
a 
figyelmet! 

Egészség  
=  

közös kihívás 



Köszönöm a figyelmet! 

www.nemzetibetegforum.hu 

 

www.bemosz.hu 

 

 

 

http://www.nemzetibetegforum.hu/
http://www.bemosz.hu/

