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RIPORTER: VINKOVICS ÁGNES

Három héttel az új egészségügyi törvény elfogadása után számos kérdés
vár még tisztázásra a hamarosan teljesen megújuló finanszírozási rendszerrel kapcsolatban. Kökény Mihállyal, az Egészségügyi Bizottság
elnökével, és egyben az otthonápolás legnagyobb hazai támogatójával
beszélgettünk változásokról, kasszákról, szerzôdésekrôl és reményekrôl.
Otthonápolás: Sólyom László köztársasági elnök február 17-én aláírta az egészségbiztosítási pénztárakról szóló módosított törvényt. Ön
mit tart a legnagyobb változásnak?
Kökény Mihály: A társadalombiztosítási rendszer egységes marad, de
több pénztár mûködik majd. Továbbra is jövedelemarányosan fizetjük be
a járulékokat, és a szolgáltatások terjedelmét is a törvény állapítja meg. A
változás az, hogy az egységes társadalombiztosításon belül kezdetben
területenként szervezett, a késôbbiekben viszont szabadon is választható
pénztárak végzik a velük szerzôdô kórházak, szolgáltatók, háziorvosok
finanszírozását. Ez a pénztári rendszer sokkal közelebb van a beteghez és
a szolgáltatókhoz, mint a mai Országos Egészségügyi Pénztár (OEP),
így lehetôség nyílik arra, hogy közvetlenül és folyamatosan ellenôrizzék
a szolgáltatások minôségét.
O.Á.: Ki végzi a minôségellenôrzést?
K.M.: A pénztáraknak saját ellenôrzô szervei lesznek. Persze nem arról
dönt a pénztár, hogy milyen javallatok alapján kell elvégezni például egy
pajzsmirigy mûtétet, hanem kizárólag a szakmai szabályok betartását
ellenôrzi. Sajnos sok a riogatás a törvénnyel kapcsolatban.
O.Á: Mikor kezdik mûködésüket a pénztárak?
K.M.: Most a felkészülés kezdôdött el, megfelelô ütemben haladunk. A
pontos menetrend szerint 2009. február 1-jén indul az új rendszer némi
átmeneti idôszakkal. Eleinte az OEP régi szerzôdései maradnak érvényben, melyeket néhány hónapon belül átvesz az új pénztári rendszer.
O.Á: Az otthonápolási szolgáltatók szerzôdését jelenleg a terület,
valamint az ott élô lakosok száma határozza meg. A szolgálat országos lefedettséggel mûködik. Megváltozik-e ez az új rendszerben,
illetve számítanak-e új szolgáltatók megjelenésére?
K.M.: A jövôben összevont biztosítási rendszerrôl beszélhetünk, a nagyon merev kasszahatárok ezáltal lebomlanak. A pénztáraknak igen nagy
lesz a mozgásterük. Amellett, hogy minden háziorvossal, akihez akár egy
beteg is tartozik, és a területi feladatokat ellátó kórházakkal is minden
pénztár szerzôdik, a jövôben mégsem központilag határozzák meg, mely
szolgáltatókat kell befogadniuk. Egyrészt itt is a minôségi szolgáltatók
szereznek elônyt, másrészt a pénztárak az országosan egységes díjtételektôl 10 százalék erejéig – saját kockázatuk terhére – eltérhetnek, és
bizonyos többletszolgáltatást fogadhatnak be, például otthonápolást vagy
preventív szolgáltatásokat. Ezen a területen is fokozott versenyre számítunk.
O.Á: Számíthatunk-e az otthonápolásra fordított összeg emelésre?

K.M.: Egyelôre kevés
konkrétummal szolgálhatok ez ügyben. Én
személy szerint rendkívül fontos területnek
tartom az otthonápolást.
O.Á: A szolgáltatók ki
felé és mi módon számolnak majd el az
elvégzett tevékenységgel?
K.M.:
Egyelôre
központilag vezetik a
számlákat az Államkincstárnál. Az OEP
szerepét gyakorlatilag
átveszi majd a Nemzeti
Egészségbiztosítási
Központ, a fejkvótából
finanszírozott szolgáltatások esetében pedig
a jövôben az egyes
pénztárak látják el ezt a szerepet. Kezdetben valószínûleg utóelszámolás
történik legfeljebb félévente. Késôbb elképzelhetô, hogy az elszámolás
havi gyakoriságú lesz, amennyiben át tudunk erre állni.
O.Á: Ez nem vezet majd újabb megkésett kifizetésekhez? Az OEP
már most kéthónapos csúszással egyenlíti ki a teljesített viziteket.
Egyáltalán várható-e az elmaradt kifizetések teljesítése a februári
átalakulás elôtt?
K.M.: Ezt nem tudom, hiszen informatikai fejlesztés kérdése is, hogy egy
ilyen átállásra mikor kerülhet sor. Én természetesen nagyon ösztönözném.
A finanszírozó, tehát jelenleg az OEP, illetve a jogutódjánál történô
felkészülés alapján a kormány kompetenciája, hogy döntsön az elmaradt
kifizetésekrôl.
O.Á: Az otthoni szakápolás körében végezhetô tevékenységek listáját
a tizenkét éve megalkotott 20/1996. NM. rendelet határozza meg,
melynek korszerûsítése mára halaszthatatlanná vált. Javaslatainkat
a szakmai szervezetekkel közösen már 2006-ban kidolgoztuk.
Remélhetjük-e, hogy még február elôtt életbe lép az új lista?
K.M.: Nagyon idôszerû lenne. Véleményem szerint, amit ma meg lehet
csinálni otthon, azt ott is kell elvégezni. Ez a megoldás nemcsak költséghatékonyabb, de humánusabb is. Így az otthonápolás ágazata mindenképp komoly fejlôdés elôtt áll, amiben én nagyon erôsen bízom és bíztatom az érdekképviseleteket is, hogy pontos, precíz javaslataikkal járjanak a mindenkori miniszter nyakára.
O.Á: A jelenlegi jogszabály a rehabilitáció esetén csak huszonnyolc
vizitet tesz lehetôvé, amely számtalan sérülés, betegség esetében nem

6

otthonápolás

2008 január – február

lehet elegendô a teljes gyógyuláshoz. Lehetséges, hogy bizonyos
betegségcsoportok kezelésénél módosuljon a jogszabály?
K.M.: Ezt valóban sokkal rugalmasabban kellene kezelni. Az otthoni
szakápolás hazai indulásakor természetesen még nem láthattuk, mennyit
kell, illetve lehet erre a területre költeni. Ennek a speciális szolgáltatásnak
meg kellett találnia a maga helyét. Abban viszont biztos vagyok, hogy a
magyar egészségügy egyetlen szereplôje sem vonja kétségbe ennek a
területnek a súlyát. A támogatási rendszer változásairól konkrétummal
egyelôre nem szolgálhatok, ez ügyben is kitartó lobbizásra buzdítom az
érdekképviseleteket.

O.Á: Tervezik-e az ápolásbiztosítás bevezetését a közeljövôben?
K.M.: Errôl már hosszú ideje szó van. Nagy figyelemmel kísértük a
Németországban bevezetett rendszert, amely kezdetben nagyon ígéretesnek tûnt, mára azonban nem egyértelmû a sikere, így további vizsgálatok
szükségesek. Nálunk most a nagy reform, a nagy finanszírozási átállás
háttérbe szorította az ápolásbiztosítás elképzelését, így valószínûleg erre
a következô két-három évben nem tudunk visszatérni. Nem lehet túl nagy
zavart csinálni egyszerre a rendszerben.
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