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A magyar életstílus 

A mutatók javításában óriási 

szerepe van a betegszervezeteknek 

is – különösen -, ha képesek 

összehangoltan, együttműködve 

fellépni a méltányosság elvének, az 

emberi méltóságnak megfelelő 

humánus egészségmegőrzés és 

betegellátás megvalósítása 

érdekében 



A hazai egészségügy helyzete 

 



A hazai egészségügy helyzete 



• Financiális krízis és bizonytalanság 
(eladósodottság) 

• Humán erőforrás krízis (elvándorlás, 
elöregedés) 

• Nem kielégítő, nem megfelelő, és nem elegendő 
egészségügyi struktúra és funkció  

• Jelenlegi formájában fenntarthatatlan 

• Permanens „reform” helyett konzekvens, 
koherens, empatikus gondolkodás és cselekvés 
szükséges 

• DE nagy potenciál van a korszerű módszerek 
alkalmazásában, a nemzeti és nemzetközi 
együttműködésben! 



 

Források Igények 



A fő kérdések 

Miképpen lehet  

- az ex-szocialista egészségügyre jellemző egészség 

struktúrákban meglévő adottságokat előnyre fordítani? 

- a veszteséges, rosszul működő, alulfinanszírozott, 

túlméretezett, lassú rendszert átalakítani, erényeit 

megőrizni? 

- a fogyasztói igényekről, elvárásokról hiteles képet kapni? 

- az adóként befizetett összegekért elfogadható minőségű 

és kielégítő ellátást kapni?  

- az egészség fenntartását, megőrzését kiszolgáló 

„szürkegazdaságot” transzparenssé tenni? 

 

 



Nemzeti Beteg Fórum 

• A kormányzat által létrehozott szervezet 

• Az Egészségügyért Felelős Államtitkársággal történő 

kapcsolattartó és tanácsadó feladattal 

• A kormány konzultatív platformja 

• Európai nívójú képviseletet biztosít a beteg-szervezetek 

számára 



Nemzeti Beteg Fórum 

Jogszabályi háttér: 

• Az egészségügyről szóló CLIV. számú törvény (1997) új 
paragrafusai (2011). 

• Az Emberi Erőforrás Minisztérium 50/2012 (XII.19) 
számú rendelete. 

Az NBF jogi helyzete, felépítése 

• Nem önálló jogi személy 

• A jelentkező betegszervezetek 2-2 képviselőt küldhetnek 
minden tagozatba 

• A 15 tagozat 2-2 küldöttet választ a Választmányba 

• A választmány választja meg a koordinátort és 
helyetteseit  

 



Ahogy  
egy 

krónikus 
beteg  
érzi... 



Az NBF Tagozatai 

1. Emésztőrendszeri és májbetegségek 

2. Ritka betegségek 

3. Diabetes és anyagcsere betegségek 

4. Vese, urológiai és a reprodukciós szervek betegségei 

5. Légzőszervi betegségek 

6. Mozgásszervi, mozgáskorlátozottsággal járó reumatológiai, 

ortopédiai betegségek 

7. Immunológiai és allergológiai betegségek 

8. Bőrgyógyászati és nemi betegségek 

9. Onkológiai, Hematológiai betegségek 

10. Pszichiátriai betegségek és addiktológia 

11. Szív és érrendszeri betegségek 

12. Agyérbetegségek (stroke) 

13. Érzékszervek betegségei 

14. Idegrendszeri, neurodegeneratív és értelmi érintettséggel járó 

betegségek 

15. Szervátültetettek 



Az NBF célkitűzései 

– Hozzájárulás a betegek életminőségének javításához 

– Transzparencia a szervezetek működéséről 

– Egységes szakmai standardek létrehozása az egyéni 

egészségnyereség maximalizálására 

– Demokratikus hozzáférés a gyógyítási javakhoz 

– Betegséggel járó stigmatizáció csökkentésel  

– Szoros szakmai együttműködés kialakítása a 

szakkollégiumi rendszerrel 

– Együttműködés szakmai és más civil szervezetekkel 

– Kommunikációs jó gyakorlatok összegyűjtése az 

egészségnyereség elérése érdekében 



 



Fő cselekvési területek 
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Együttműködés 

 

 

o Egészségügyi döntéshozók, véleményvezérek 

o Ipar: Gyógyszeripar, Gyógyászati segédeszközök, 
kereskedők 

o Egyéb technológiák  

o Biztosítók/finanszírozók: Közösségi (OEP) & Magán 

o Egészségügyi dolgozók: Gyakorlat, Kutatás 

o Eü. Ellátók: Kórházak, Egyetemek, Szakrendelők 

o Fogyasztók: Betegek, Betegszervezetek 

o Szakmai és más civil szervezetek 
       



Egyedül nem megy! 



Források felhasználása 

Keveset költünk az egészségügyre, és azt is rosszul: 

 
 gazdasági erőnkhöz viszonyítva alacsony a várható élettartam 

 bőven van pénz a piacon, még most, válság idején is! 

 a gyógyszerkassza is racionalizálásra szorul, megfelelő szakmai 
indokok és hatástanulmányok alapján 

 el kell(ene) kerülni a fűnyíró elv szerinti differenciálatlan  
    csökkentést, ami rögzíti a hibás  
    struktúrát alacsonyabb szinten,  
    ahelyett, hogy hatékonyabbá tenné. 



Egyenlőség, szolidaritás, 

igazságosság 
• valamennyi krónikus betegség számára legyen elérhető 

a TB (vagy azzal egyenértékű) támogatás 

• hasonló betegségek gyógyszereinek támogatottsága ne 
különbözzön 

• az egy betegre fordított támogatás racionálisabb és 
igazságosabb lenne, ha a rendszer nem az egyes, 
konkrét gyógyszert (segédeszközt) támogatná, hanem 
az adott betegséget, vagy magát a beteget 

• a közgyógy-keret felhasználhatóságának racionalizálása 

• a vaklicit racionalizálása a szakma szabályai szerint (az 
azonos hatóanyagú gyógyszerek sokszor NEM 
CSERESZABATOSAK, hatásban, mellékhatásokban) 

• a gyakori váltás miatt – a legolcsóbb készítményre - 
romlik a  krónikus betegek egészsége (vagy többet kell 
fizetnie!) 





Konzekvens, emapatikus, koherens 

• a páciens az egészségszektor felelős, kompetens és 
cselekvő alanya (ügyfele) és nem passzív, 
felkészületlen, „nemtörődöm" tárgya  

• a betegekhez jusson el minél előbb az új korszerű 
termékek, a régi, korszerűtleneket (hatástalan, sok 
mellékhatással rendelkező) mielőbb „vezessék ki”!  

• a nem helyettesíthető gyógyszerek, eszközök ne 
tűnjenek el azelőtt, hogy a helyettesítését megoldanák  

• a gyakorlatnak megfelelő adagok, mennyiségek 
legyenek elérhetőek  

• a tapasztalat szerint és a nemzetközi gyakorlatban  
elfogadott off  label felhasználás engedélyezése legyen 
rövidebb  

• az egyedi méltányosság feltételeinek átgondolása  





Gyógyászati segédeszközök 

házhozszállítása 

„A törvény elfogadása előtt próbáltunk reklamálni, 

(én írtam mindenkinek aki számított), Dr. 

Szócska, Dr. Cserháti,stb de késő volt.  

A törvényt elfogadták. További harcunkra 

megígérték, hogy a sok reklamációra való 

tekintettel újra tárgyalnak róla!  

A betegek érdeke az, hogy maradjon a régi 

rendszer, és a beteg kézhez kaphassa a 

szükséges gyógyászati eszközöket.”  



Beszélünk róla?….. 



Az Egészségügyi Bizalom Index 

alakulása 

Forrás: GfK Hungária–Szinapszis, Egészségügyi Bizalom Index, 2010. december  



Beszéljünk róla! 

 







 

Köszönöm a figyelmet! 

 
e-mail: nbfvalasztmany@gmail.com 
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