Absztrakt
Jelen szakdolgozat témája a magyar egészségügyi rendszer megújítására törekvő reformfolyamat
kezdeti célkitűzései és azok megvalósulása. A fejlett országokban a jelen fontos törekvései közé
tartozik a minél hatékonyabb egészségügyi rendszerek fejlesztése a költségrobbanás és a
felhasználható szűkös erőforrások végett. Dolgozatomban felidézem az eredeti célokat, és
megvizsgálom azok megvalósulását, amit azért tartok fontosnak, mert úgy gondolom, az elmúlt
20 év eseményeiből és a jelen helyzetből képet kaphatunk, hogy hol tartunk az egészségügyi
rendszerünk fejlesztésében és ez iránymutató lehet a jövőre nézne. A dolgozat megírásához
szakirodalom kutatást, elemzést végeztem, mélyinterjúkat készítettem, illetve az OEP és a KSH
adataiból diagramokat készítettem és elemeztem azokat. A kezdeti célok a
következők voltak: az alapellátás szerepének erősítése, páciens centrikus ellátás, definitív
háziorvosi ellátás, magas szakmai igényű szakellátás, a túlzott hospitalizáció csökkentése, legyen
mérhető a teljesítmény, hatékonyabb betegellátás, területi és szakmai aránytalanságok
csökkentése, az ellenőrzés kiépítése, rendszeres kódkarbantartás megszervezése. Ezeknek csak a
töredéke valósult meg: a páciens centrikus ellátás, mérhető lett a teljesítmény, illetve hatékonyabb
lett az ellátás. Legfőbb következtetésnek levonható, hogy az ellenőrzés hiánya, a nem megfelelő
karbantartás, a nem megfelelő finanszírozási ösztönzők, az alkupozíciók megléte és a merev
szabályokkal való beavatkozás okozta a deformálódásokat és a célok teljesülésének kudarcát.

Abstract
My research thesis focuses on the reorganization of the Hungarian healthcare system and the
effects of their ambitious reformative aims. Currently, in developed countries, among the
important goals of healthcare reform is the efficient development of cost containment and
expendable means of financial resources. In my paper, I bring up the initial objectives, and
examine the relevant effects I find important, since I believe that in the past twenty years we have
been given a clearer picture of our position in healthcare reform, and we need to look towards the
future.
Accompanying my research, I gathered data from National Health Insurance Fund (OEP) and
Hungarial Central Statistical Office (KSH) sources and created applicable charts and graphs,
which I subsequently analyzed. The initial objectives were: the strengthening of the business
foundation, central/all-around patient care, in-home doctor care, quality control, excessive
hospital cutbacks, performance reviews, more efficient patient care, the financial disparity
between hospitals, supervision configuration, the organization and management of incident codes.
Only a fraction of these topics are realized; central patient care, performance becoming
measurable, and patient care made more efficient. The chief conclusion can be deduced, that the
absence, or lack of monitoring, unacceptable code configuration, and the interference of inflexible
rules, caused deformation and the failure to fulfill the intended goals.

