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Mennyibe kerül az egészségügy mint szolgáltatás?
MIKOLA ISTVÁN

Ma a legszegényebb ország a hazai bruttó össztermékből négy dollárt
fordít egy állampolgár egészségére, a leggazdagabb országok 2000 dollár fölött, az USA 283D-at. Magyarország valahol a középmezőnyben
van, közel 200 dollárt költ egy állampolgárra egy évben. Általában el
lehet mondani, hogy azok az országok, ahol a hazai bruttó össztermék
5000 dollár alatt van, és Magyarországon ez alatt van, azok az országok
nem képesek 5-6%-nál többet fordítani az egészségügyre. Hazai viszonyaink között ez nem elég, ebből a forrásból nem lehet maradéktalanul
biztosítani ma a szükségleteknek megfelelő szolgáltatást.

TRINGER LÁSZLÓ

A 70-es évektől kezdődött az a jelenség, amelyet egészségügyi
árrobbanásnak nevezhetünk. Ezt jól érzékelteti, hogy ha például
Franciaországban a mostani növekedési ütem megmarad, akkor az
évezred végére a francia társadalom teljes nemzeti össztermékét az
egészségügyre kellene fordítani. Gyorsabban növekszik az egészségügyi költségek összmennyisége, mint a társadalmak erőforrásai.
Ebből kifolyólag a társadalom fékezni kénytelen a költségek növekedését. A kórházak, egészségügyi intézmények viszont többletköltséget követelnek azoktól, akik a pénzforrások elosztásáról rendelkeznek, avval érvelve, hogy különben életveszélybe kerül vagy
meghal a beteg. Ezek a feszültségek jelentkeznek ma nálunk is.

CZOPF JÓZSEF

Kétségtelenül a mi szakmánkban is bekövetkezett az ún. tudományos-technikai forradalom. Hihetetlenül megnőtt az egyes vizsgálati eljárások diagnosztikai kapacitása, de legalább ennyire megnőtt az áruk is, s ez konfliktusokhoz vezetett. A gyógyszerek nálunk ugyanolyan drágák, mint másutt, de az egészségügyi ellátás
színvonala nem érte el a nyugat-európait. Hozzátenném azonban,
hogy az egészségügyi ellátás nemcsak a pénzen múlik, hanem nagy-
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mértékben az ott dolgozók tevékenységén, szolgálatának minőségén,
mondhatnám, lelkületén is. Ha az orvosok és a nővérek nem szolgálatként élik meg hivatásukat, akkor egészségügyi ellátásunk elégtelen marad, akármilyen tökéletesbiztosítási rendszert dolgoznak is ki. A keresztény hit ennek a lelkületnek felébresztésében tehet igen sokat: hogy a
szenvedő embert teljes értékű személyiségnek lássuk, akit tisztelettel és
segítőkészen kell körillvennünk - ez pedig nem pénzügyi kérdés.
MIKOLA ISTVÁN

Sokan visszariadnak attól, hogy az egészségüggyel kapcsolatban
piaci szemléletet emlegessünk. Pedig szabályozott piacnak mindenképpen működnie kell. Negyven évig nem engedték működni, abból lett ez a mostani súlyos örökség, a feketepiac, a paraszolvencia.
Olyan mértékben kiépült ez a feketepiac, hogy ma a terhekkel
együtt 40-50 milliárd forint körül mozog az éves összege az egészségügyben. Az államnak, illetve a társadalombiztosításnak nincs
arra pénze, hogy ezt átvállalja. Az egészségügyi reform fontos részeként bevezetett teljesítményfinanszírozás a paraszolvenciát új
ösztönzőrendszerrel kívánja kiváltani történelmi távlatokban, bízván egy nemzetgazdasági fellendülésben.
Piacon mi azt értjük, hogy az egésZ?é$ygyiszo.1gáltatásnak mint
humán szolgáltatásnak legyen reális ára. Ezt az árat valahol, valaki
fi~e~gleg: a kötelező, általános egészségbiztosítás keretében erre
hivatott az országos egészségbiztosítási pénztár. Másrészt pedig a
szolgáltató intézmények a nyújtott szolgáltatás számától és annak
technológiai igényességétől, így a szolgáltatás jellegétől függően
jussanak bevételhez. Továbbá, hogy a piaci kereslet és kínálat a
szabad orvosválasztásban testesüljön meg. Mi nem azt értjük piacon, hogy valakik nyerészkednek, vagy éppen extraprofitot képeznek az egészségügyi kötelező szolgáltatórendszerben. A piaci elveket rengetegen félreértik. Nem ítélheljük el az egész szabályozott
piacot, mert akkor kiiktatjuk azt az igazságot, hogy ez is olyan szolgáltatás, amelynek reális ára, így pénzben is kifejezhető értéke van.

KalLAI BALÁZS

Az egészségügyet ma egyrészt a társadalombiztosítási pénztár
finanszírozza; a költségvetésnek is van bizonyos kerete a felújításokra és beruházásokra; emellett a lakosság is elég jelentős összegeket fordít ez egészségügyre az adóhatóság előtt nem látható hálapénz formájában. Ebből a három tényezőből tevődik össze az az
össz-pénzmennyiség, ami az egészségügyet működteti. Nyilvánvaló, hogy ezt a pénzösszeget jelentősen növelni Magyarországon rövid távon nem lehet. Az marad tehát a kérdés, hogy a hatékonyabb
elosztás, a meglévő költségek és eszközök jobb felhasználása érdekében mit lehet tenni. A két döntő lépés: a vállalkozási egészségügy
irányába való fejlődés, illetve az önkéntes, tehát kölcsönös kockázatvállaláson alapuló pénztárak működése.
A vállalkozások megindulása nyomán az egészségügyben
komplexebb intézmények jöhetnek létre, elég, ha a háziorvosi pri-
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vatizált praxisokra gondolunk. Itt az orvosok saját tökéjüket fektetik be az eszközökbe, ezért lényegesen takarékosabban bánnak velük, s ugyanabból a pénzből jobb szolgáltatást tudnak kihozni. Hiszen minden vállalkozás és változtatás célja csak az lehet, hogy a
polgárok és éi lakosság jobban el legyen látva. A szabad orvosválasztás gyakorlatilag megvalósult. Tehát, ha a vállalkozó-orvos nem
látja el úgy a beteget, ahogy kellene, akkor az máshoz fog menni.
Itt a piaci viszonyok megjelenése mindenképpen a minőség emelkedését fogja eredményezni. Nincs igazuk azoknak, akik szerint az
egészségügyben nem lehet piac, vállalkozás. Csakhogy ezt a piacot
szabályozni kell, de nem a minisztérium által hozott jogszabályokkal,
hanem kizárólag minőségellenőrzéssel és szakmai szövetségekkel.
Az Orvosszövetség egyik feladata az, hogy egy-egy területen a
lakosság számával arányban próbálja megszabni a vállalkozó
egészségügyiek létszámát. Az Orvosi Kamara a szakmai ellenőr
zésről gondoskodik. A harmadik biztosítékot pedig az adhatja,
hogy a szakmai szövetségek csak bizonyos feltételekkel engedjék
be a vállalkozásba a kűlső, nyereségorientált cégeket.
A másik tényező az önkéntes biztosítópénztárak létrehozása.
Ezek a biztosítók nem üzleti alapon működnek, tehát üzleti haszon
nem keletkezik, hanem a nyereség benne marad a rendszerben.
Másrészt viszont a lakossági megtakarítások igen jelentősek. Ha a
biztosítópénztárakba befizetett összeg levonható az adóalapból, akkor a befizető és a munkáltató oldaláról is jó esélye van annak,
hogy az egyébként bankokban, takarékkönyvekben tartott pénzek
egy részét a biztosító egyesületekbe fogják befizetni. Így az eddiginél több pénz vonható be az egészségügybe.
IVÁN ENDRE

A kölcsönös segélyegyletek Nyugat-Európában gazdag hagyományokkal rendelkeznek, Magyarországon most indulnak újra. Avval a céllal szerveződnek, önkéntes alapon, hogy tagjaikat segítsék
egészségi állapotuk megőrzésében, illetve javításában. Az egészségpénztár nem haszonelvű szervezet, költségeit a tagok befizetéseiből és külső, alapítványi vagy intézményi forrásokból fedezi.
Legfőbb célja a betegségek megelőzése a tagok évenkénti szűrő
vizsgálatával, életmódtanácsadási fórumokkal, valamint az egészségre ártalmas környezeti tényezők csökkentése egészségnevelő,
életmódátalakító munkával. Így alakult meg 1991-ben Dunakilitin
dr. Menyhárt Miklós akkori körzeti főorvos irányításával az Első
Magyar Vidéki Egészségpénztár Egyesület, amelynek jelenleg mintegy száz tagja van. Az életmóddal kapcsolatos információkat előa
dások, fórumok és egyéni beszélgetések során kapják meg tagjaink.
Minden tagunkkal személyesen törődünk, s elsősorban az egészségesebb életmódra igyekszünk nevelni őket. Az egyesület vezetői
többségükben nem egészségügyi dolgozók, funkciójukat társadalmi munkában látják el. Tagjai vagyunk az Egészségpénztár és Önsegélyző Egyesületek Szövetségének is, s ezen keresztül kapcsolat-

361

ba kerültünk külföldi hasonló szervezetekkel. Az egyesület munkájának ugyanakkor korlátai is vannak, mind az egyén, mind az állam
oldaláról. Az embereknek rá kell ébredniük arra, hogy saját egészségükért maguk felelősek, törődniük kell vele, s áldozatot is érdemes
hozni érte. A társadalombiztosítástól pedig az egészségpénztárak átvállalhatnának különböző speciális szolgáltatásokat tagjaik részére.
MIKOLA ISTVÁN

Egyetértek abban, hogy ma Magyarországon a piacosodás hozzájárulhat az ellátás színvonalának javulásához. Azonban a piac
érvényesülésével szemben vannak fenntartásaim is. Az egészségügy piaci oldalát nem maga a piac határozza meg, hanem a
szolgáltató. Ha például feltalálok egy csodálatos gyógyeljárást egy
tudományos kutatás eredményeként, akkor rengetegen fognak jelentkezni, hogy igénybe vegyék. Az egészségügy tehát szinte korlátlan mértékben tudja tágítani a piacot, a keresletet a saját termékei
iránt. Ennek a jelenségnek az USA-ban igen jó példáját láthatjuk.

KOLLAI BALÁZS

Ez valóban reális veszély, de abban a pillanatban, amikor a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő közt nem direkt kapcsolat
van, hanem a kettő közt megjelenik egy pénztár és egy szövetség,
akkor a kettő közti tárgyalások és egyezségek szabályozzák itt a
folyamatokat. Mivel mi most még az elején vagyunk mindennek,
tanulhatunk a rossz amerikai, német és egyéb tapasztalatokból, s
így talán jobban elkerülhetjük a hibákat.

CSIBA GÁBOR

Az egészségügy reformjának bevezetésekor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a gazdasági reform ideje alatt milyen privatizációs
hibák történtek. Az egészségügy reformereinek nagyon oda kell
figyelniük erre, nehogy úgy járjunk, mint a gazdaság más ágazatában: hogy az igazán jó és hasznos intézményeinket elvigye a privatizáció, és megmaradjon mondjuk az elfekvő meg az elmeosztály; ezt érdekes módon soha senki nem akarja privatizálni, de a
művese-osztályokat, plasztikai sebészeteinket és hasonlókat máris
és azonnal viszik. A privatizációt szerintem óvatosan kell kezelni,
és nem is biztos, hogy ez a mentőöv. Mindenképpen meghagynám
a privatizációnak azt a lehetőséget, hogy kisbefektetői részvényprogram keretén belül a dolgozók megvásárolhassanak egyes
egységeket, de ezt ne az osztályvezető főorvos tegye meg, hanem
valóban a kisbefektetők. El tudom képzelni, hogy például egy rendelőintézet dolgozói bizonyos kisebbségi számú részvényt megvásárolva a rendelőintézet mínőségi munkáját javítják, a "magasabb
teljesítményért magasabb fizetést" elv alapján.

CZOPF JÓZSEF

A piac kifejezéssel kapcsolatban nekem fenntartásaim vannak.
Ha azt mondom piaci szemléletnek, hogy egy tevékenységért fizetést kell kapni, akkor ezt természetesnek tartom. De ha a piaci
szemlélet azt jelentené, hogy minél magasabb áron próbálom elad-
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ni ugyanazt a tevékenységet, igyekszem növelni a jövedelem és a
befektetett energia arányát, akkor ezt idegennek tartom az orvosi
gondolkodástól. Úgy látom, a "fejlődés" ebbe az irányban tart, s
ettől féltem az orvoslást. Mikola István is említette, hogya magyar
egészségügyben a magánvállalkozók ma már jelentős arányt képviselnek. Egyes személyek, társaságok érdekei függetlenek a beteg
érdekeitől. Komolyaggodalmaim vannak, vajon valóban a betegeink optimális érdekei jelennek-e meg a magyar egészségügyben.
Attól félek, hogy nem.
Komoly erkölcsi hanyatlásnak tartom, ha az orvost a betegágy
mellett az 'abból húzható haszon érdekli. Az előző egészségügyi
ellátást elsősorban nem az emberközpontúságának a hiánya miatt
bírálom, hanem azért, mert gazdaságilag tönkretette az egészségügyet. Egyszeruen nem volt életképes. A mai orvoslás, orvostudomány, mely igyekszik ember- és személyközpontú lenni, sokszor
tudálékos, nagyképű, sznob, "gépközpontú". Emellett pedig rabszolgái leszünk egy pénzközpontú rendszernek. Itt nagy jelentősé
ge lehetne a szakmai egyesületeknek a józan normák kidolgozásában, ezek azonban még nem működnek hatékonyan. Egyelőre szakadékot látok a finanszírozás és a betegágy mellett álló orvos között. Ha a financiális szerkezet lényegesen befolyásolja, hogy mit
tegyen az orvos, amikor ott áll a betegágynál, akkor rossz a rendszer. Nagy hibának tartanám továbbá, ha az ember rendelődne alá
a technikai feltételeknek.
MIKOLA ISTVÁN

A mai egészségügy fő problémája mindenhol a világon az, hogy
hogyan lehet az orvosilag lehetségest a gazdaságilag megengedhetővel összehangolni. A modem orvostudomány majdnem mindent
meg tud oldani, ezt azonban a világ leggazdagabb országa sem
tudja finanszírozni. Ezért azok az országok, ahol korszerű és népjólétbe illeszkedő az egészségügyi ellátás, nemzeti prioritásként tekintik az egészségügyet. Nálunk is ezt kell csinálni. Össze kell hangolni az ágazati szakpolitikákat a működtetés finanszírozását biztosító országos egészségügyi pénztárral és a fejlesztési, beruházási
pénzeszközökkel rendelkező tulajdonosokkal. Az egészségügy az
egyetlen humán szolgáltatás, ahol a kínálat határozza meg a keresletet. Akárhol akármennyi új technológiát letelepítenek, mindig van
kereslet, ezért kell jogszabályba foglalni a közmegegyezésen alapuló szakmapolitikát, mert különben nem lehet finanszírozni az
egészségügyet.
Egyoldalú lenne azonban kizárólag a piaci szempontokról beszélni. Az egészségügy a szociális biztonság része, s mi keresztények azt mondjuk, hogy itt négy elvnek kell érvényesülnie. Az
első a személyesség elve, a második a szolidaritás elve, a harmadik
a szubszidiaritás elve, a negyedik a közjó. A mi egészségügyi reformunkban mind a négy megjelenik. A személyesség ott, hogy
nem betegségcentrikus, hanem betegellátás-centrikus rendszert
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szeretnénk létrehozni: az alapellátás területén betegségmegelőző
szemlelettől áthatva, a véglegesség igényével, eredeti környezetben
kívánjuk ellátni, gyógyítani a polgárokat. A szolidaritás azáltal,
hogy az állampolgárok jövedelmük arányában járulnak hozzá az
egészségügyi ellátáshoz, és szükségleteik arányában részesülnek
belőle. A szubszidiaritás szellemében - szemben a korábbi rendszerrel - feltétlenül szükségnek tartjuk, hogya legkisebb közösségek, a családok is gondoskodjanak magukról, s aktívan vegyenek
részt a betegség megelőzésében. A közjó másutt is érvényesülő kategória, de az egészségügyben kötelező.
TRINGER LÁSZLÓ

Az orvosképzés szemszögéből a legfontosabbnak a képzés humánus megújítását, reformját tartom. Az orvosképzés struktúrája
merevebb, mint az ellátó rendszereké. Ennek a törekvésnek jegyében született meg a Magatartástudományi Intézet programja. A
szemléletformálásnak olyan átfogó rendszere lenne ez, amelybe belefér a nem hívő vagy transzcendens irányultsággal nem rendelkező orvos is. Annyit kell elsajátítania, hogy - ilyen irányultság nélkül is - a beteg személyét, személyiségét, a magatartásának az
egész rendszerét integrálni tudja a gyógyító tevékenységben. Vegye észre azt, hogy a betegségek döntő többsége az emberi magatartás problémája is egyben. Ez a szemlélet nyilvánvalóan magába
foglalja azt is, hogy miképp lehet a magatartást az egészség irányában befolyásolni, s ez nyilvánvalóan több és egészen más, mint a
műtéti vagy a gyógyszeres befolyásolás. Ez a szemléletváltás persze csak igen lassan, több generáción keresztül következhet be. De
az alapellátásban egészen egyértelműen érződik már most is.

MIKOLA ISTVÁN

A közvetlen anyagi érdekeltséget minden szakmában nagyon
fontosnak tartom, és ez nem kapzsiság, hanem normális és józan
dolog. A teljesítmény-finanszírozás új rendszerét úgy próbáltuk kidolgozni, hogy a szolgáltatók a végzett teljesítmény alapján jutnak
bevételhez. A szolgáltató intézmény belső elosztási rendjében ezt
az elvet követve kell meghatározni az ott dolgozók közvetlen érdekeltségét. Sajnos a közalkalmazotti törvény belenyomorította az
egészségügyi dolgozót és az orvost is a közalkalmazotti státusba. Így
aztán fix bért kap, kategóriába van sorolva, s a többlet-források hiányában nem lehet igazán differenciálni a teljesítmény arányában.
Most kiutat keresünk ebből a helyzetből. A megoldást abban látom, hogy minél több szabad foglalkozású szakorvos legyen: ők
csak használják az intézményrendszert a gyógyító munkájukhoz,
és a teljesítményüket megfelelő, korrekt módszerekkel számolják el
az egészségügyi szolgáltatásért fizető országos egészségbiztosítási
pénztárnak. Nem találom tisztességtelennek, hogy az orvos, a szakdolgozó keresni akar: ez a legdrágább, a legnehezebb humán szolgáltatás, amelynek a társadalmi megbecsültsége rendkívül alacsony. S a nevelés mellett éppen ezért fontosnak tartom a megfelelő
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szelekciót is. A szakdolgozóknál ez gyakorlatilag megszűnt, mivel
nincs társadalmi presztízse ennek a foglalkozásnak.
MIKOLA ISTVÁN

Világosan kell látnunk, hogy a megelőzés multidiszciplináris
nagy társadalmi kategória, ami sok ágazatot érint; például a szalmonellózis megelőzése azon múlik, hogy milyen a hűtőlánc az országban vagy a kereskedelemben, vagy az asztma megelőzése azon
is múlik, hogy milyen a levegőszennyezettség a fővárosban. De ezt
az egész gazdasági rendszer megszervezésében tekintetbe kellene
venni. A nemzet egészségügye, megbetegedési helyzete nem az
egészségügy tevékenységén múlik, hanem össztársadalmi kategória. A beteg ország beteg népe csak akkor képes egy új társadalmat
felépíteni - vagy akkor lehet javulást hozni -, ha az egészségpolitika elsőbbséget kap a nemzet értékei között. Így kell tekintetbe venni az államháztartás tervezésénél. Nem egy párt egészségügyi programját kell megvalósítani, hanem egy jó egészségügyi
program mögött kell fölsorakoztatni a pártokat, a civil szerveződé
seket. Vállalnunk kell a vitákat, ha kell a harcot egy igazán jó egészségügyi ellátásrendszer kiépítése érdekében.

KOLLAI BALÁZS

Egy egyházi hasonlattal élnék: az egyház a papság és a hívők
közössége, tehát nem a papság önmagában. Sokan az egészségügyet úgy tekintik, hogy abba csak az orvosok, az ápolónók, a
kórházak tartoznak bele. Holott az egész lakosság beletartozik.
Hadd térjek vissza megint a közös kockázatvállaláson alapuló kölcsönös segélypénztár-rendszerre, ahol egymásra is figyelnek a
pénztár tagjai, és ellenőrzik az orvosokat, a szorosabban vett konkrét egészségügyi ellátást. Valahogy ebbe az irányba lehetne kiutat
találni. Az egészségügy megőrzése össztársadalmi feladat.

CSIBA GÁBOR

Az ápolás színvonalát hosszú távon csak a nővérek nevelésével
lehet emelni. Két évvel ezelőtt megszerveztük a jövendő ápolónők
ke"resztény motivációkra ~pülő()1<tatását. Igyekszünk fölkeltenia
nővérekben a másokon segítés örömét, a mások szolgálatának feladatát. A katolikus egyház nagy szolgálatot tehetne avval, hogy
részt vállalna a nővérek képzésében, erkölcsi tudatának formálásában. A máltaiakkal egy egészségügyi szakközépiskolában végezzük ezt a munkát, s a tanulók nemcsak az ápolás technikáját sajátitják el, hanem a lelkiségét is. Örömmel mondhatom, hogy többszörös túljelentkezés van erre az iskolára: az igény tehát nagy.

A betegek ápolása, szolgálata
CZOPF JÓZSEF

Nagyon veszélyesnek és félreérthetőnek tartom a piaci mentalitás emlegetését. Ha a kényszerítő körülmények hatására ez bekerül
az orvosi tevékenység értékrendjébe, nagyon sok etikátlan lépés
fedezékéül szolgálhat. Az olvasók zöme ezt úgy értheti, hogy a
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sikeres kereskedő ugyanazért az áruért tízszer annyit is meg tud
kapni, ha ügyesen kínálja a portékáját. Amikor az orvos ott áll a
beteg ágyánál, nem lenne szabad, hogy eszébe jusson a pénz. Szerintem a kereszténység ezen a területen adhat a legtöbbet, éppen
azzal, hogy nem piaci viszonyokat szolgál, hanem az önzetlen, figyelmes szolgálatot hirdeti.
CSIBA GÁBOR

Én az egészségügy lövészárkában, a baleseti sebészet ambulanciáján dolgozom, ahol lecsapódik a társadalom búja-baja. Ahogy én
megélem, a betegek zöme nem látja, hogy bármi is változott az
egészségügyben. Azt látja, hogy esetleg számítógéppel dolgozunk,
vagy hallja, hogy kérik tőle a betegkártyát, és nem látja az egészségügynek a nagy főszereplőit, amit itt Mikola István már mondott.
Mi a feladata itt az orvosnak? Hogy ezeket az embereket a lehető
legjobban ellássa anélkül, hogy bármilyen hálát várna tőlük.
A betegek másik rétege viszont a minőséget akarja megvásárolni. Ez már nem a baleseti ambulancia betegrétege, ez már valahol
az osztályon fekvő vagy műtét előtt álló, előkészítés alatt lévő beteg. 6 azt hiszi, hogy neki meg kell valamit vásárolnia. Hogy mi
az egészségügyi vezetőknek vagy az egészségügyi szervezéssel
foglalkozóknak a feladata? Egyrészt a teljesítményarányos finanszírozás, amelyik megpróbálja kikapcsolni a paraszolvenciát. Ez bizony jelenleg nem sikerül, hiszen éppen az orvosok látják veszélyeztetve anyagi érdekeiket.
A teljesítményelvű finanszírozás veszélye lehet viszont a minő
ség romlása, mert ha teljesítményt hajszolunk, akkor az előbb
utóbb minőségi romláshoz vezet. A teljesítmény és finanszírozás
csak akkor köthető össze, ha sikerül megszüntetni a minőség hiányát. Ez lenne a reform lényege. Ám az orvos másképp éli meg az
egészségügyben a minőséget, mint a beteg. Az orvosnak az a fontos, hogy biztosítsák számára a technikai feltételeket, a betegnek
viszont főleg az ápolás minősége a fontos. A beteg nem tudja, hogy
őt a műtőben milyen csodaszerkezettel operálták vagy mivel diagnosztizálták, viszont az ápolást, a törődést a saját bőrén érzi. Ezt
várja el az orvostól is, a nővértől is. Az egészségügyi intézmények
sarkalatos pontja az ápolás, ami persze nem zárja ki a legmagasabb
szintű gyógyítást. Én ápolás-érdekeltségeket hoznék létre a kórházakban, az ápolást tenném az intézmények szerkezetének alapjává.
A legfontosabb embernek az ápolási igazgatót tartom a kórházon
belül. Az ápolás minőségén, az egészségügyben dolgozók mentalitásán mindenképpen változtatni kell, s ebben nagy szerep jut az
oktatásnak és a képzésnek.

MIKOLA ISTVÁN

Az előző rendszer erején messze felül vállalt szociális biztonságot épített ki, amit hitelekből finanszírozott. Ebbe belebukott. Jött
a rendszerváltás, s az ország a tervgazdálkodásos irányításból át
kell hogy térjen a piacgazdaságra, úgy, hogy közben ne engedje
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megrendülni azt a szociális biztonságot, amely ebben az országban
volt. Ez tulajdonképpen megoldhatatlan vagy csak hosszú távon
megoldható feladat.
Az egészségügy a gazdasági átmenetben nagyon nehéz helyzetben van, hiszen nemcsak az előbb elmondottak terhelik, hanem
igen rossz a demográfiai és a morbiditási helyzet is: a lakosságnak
több, mint negyedrésze nyugdíjas. Szó esett arról, hogy technológiai robbanás van az egészségügyben, tehát az egészségügy egyre
drágább lesz, egyre szegényedő nemzetgazdaság mellett. Én azt
csodálom, hogy eddig az egészségügy még nem omlott össze, és
ma műkődik, Lássuk meg, hogy körülöttünk sok helyen összeomlottak a szociális biztonsági rendszerek a kelet-európai térségben.
Amerika most építi a kötelező általános egészségbiztosítási rendszerét. Ami nálunk a társadalombiztosítás és az egészségügy reformja során történik, az nagyon jelentős dolog: úgy tűnik, hogy
ha gondokkal is, de eddig működőképesállapotban lehetett tartani
a szociális biztonsági rendszert. Baj akkor lesz, ha nem kezdődik
meg a nemzetgazdasági fellendülés.
KERÉNYI LAJOS

Négy évtizede hetente húsz órát töltök a betegek között, ismerem gondjaikat. Sajnos egyre többet szenvednek a szolgáltatások
gyengülése miatt. Sokat töprengek azon, mire van szüksége az embemek, amikor beteg. A külső dolgok értéküket vesztik számára.
Mit igényel ilyenkor? Jól berendezett kórházat, emberarcú orvost,
nővéreket, mentősöket, ápolókat s a betegség humánus értelmezését, amelyben benne rejlik a remény. Szükség van az anyagi és jogi
rendezésre, de azért ebben a rendszerben mégiscsak az embemek
kell a legfontosabbnak lennie. Ehhez pedig a keresztény modell
szempontjai igen sokat adhatnak. A keresztény szemlélet arra tanít,
hogy az egész emberre figyeljünk, őt gyógyítsuk. A betegségben
csökken a beteg autonómiája, megsebződik az önbizalmuk, eltűnik
vidám életigenlésük. Ha nem áll mellette valaki, az orvos, a nővér,
és nem vonultat fel olyan szempontokat, amelyek erősítik lelki ellenállását, ha nem kap olyan szempontokat, amelyek segítségével felül
tud kerekedni még a kudarcokon vagy esetleg a gyógyíthatatlanságon
is, akkor elvesztette a játszmát az egész orvosi próbálkozás. Az Evangélium kimeríthetetlen erőforrás, de a belőle fakadó erőt csak emberek: orvosok, papok, ápolónővérek közvetíthetik a betegnek.
A betegek nemcsak a szenvedés és a rossz kínzó miértjére kérdeznek rá, hanem az élet értelmét, miértjét kutatják, Nagyon fontos,
hogy olyanok is megjelenjenek a betegágy mellett, akik nem pénzre
váltható szolgáltatásokat nyújtanak, hanem szeretetet, gondoskodást
Isten nevében. Nagyon hiányzik a betegápoló szerzetesnővérek jelenléte a betegek között. örvendetes jelensége korunknak, hogy egyre
többen, fiatalok is, szívesen vállalkoznak arra, hogy bemenjenek kórházakba, főleg az elfekvő, az öngyilkos- és az elmeosztályokra. Elsősor
ban olyanokat keresnek föl, akiknek nincsenek hozzátartozójk.
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CZOPF JÓZSEF

Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az orvosi tevékenység
egyre összetettebb, sokrétűbb, rengeteg ismeretet igénylő tevékenységgé vált. Ha az orvos ezt nem veszi észre, akkor kezd lassan
"nem orvos" lenni. Sajnos ezt tudomásul kell vennünk. Márpedig
ha az orvos egy diagnózis felállításakor arra gondol, hogy tevékenysége hány pontot ér, ha egyáltalán beférkőzik a gondolkodásába, hogy mit ér a tevékenységem, s eszerint változik a magatartása, akkor ezt zavarónak, rossznak érzem. A tisztességesen elvégzett munkáért olyan jövedelemmel kell rendelkeznie az embemek,
amitől nem jut eszébe folyton a pénzkérdés. Ha egy orvost csak
pénzzel lehet érdekeltté tenni abban, hogy minőségi munkát végezzen, akkor ezt negatív fejlődésnek tartom. Azt szeretném, ha megmaradna az orvosi tevékenység lényege: a magas szintű szakmai tevékenység és humánum, amikor az orvos saját magát adja; ott áll a
beteg mellett, s a beteggel egyenrangú személyiségként foglalkozik.

TRINGER LÁSZLÓ

A reform kezdeti hatásai között számos pozitív elem is feltűnik.
Itt-ott legalábbis azt látja az ember, hogy a beteg kezd érték lenni,
nemcsak azáltal, hogy pénzt vagy pontot hoz, hanem egyébként is. Ha
más nem történik is, de legalább kezdik a beteget a szó nemes értelmében .Kundschaft"-nak tekinteni. Kezdik elfogadni, hogy a betegnek is
lehetnek igényei. Az orvosok - egyre inkább látom - megbeszélik vele
a betegségét. Igen fontos, hogyan világosítják fel a beteget, milyen információkat közölnek vele a betegségérőL Tudjuk, hogy ez mennyire
hiányos volt. Ma mintha egyre inkább kezdene hozzátartozni az orvosi tevékenységhez. Kórházon belül lehet ezt főleg észlelni.

MIKOLA ISTVÁN

Mi a keresztény orvoslás? Itt elhangzott az, hogy valami holisztikus szemléletű, az egész embert kezelő, az egész emberrel foglalkozó empatikus megközelítésnek kell lennie. Véleményem szerint
a keresztény gyógyításnak mindenekelőtt professzionálisnak, minőségileg kiválónak kell lennie. Ez valahogy sose hangzik el, a szamaritánus lelkület viszont sokszor. Az egészségügy és a gyógyítás
igen magas igényeket támasztó, kemény szakma, ahol ez számonkérhető. Kisarkítva: lehet sírni a beteg ágya mellett és együttérezni
a beteggel, de a beteg számára az a jó, ha jól képzett az orvos és
az ápolónővér, aki kezeli, és - ha lehet - meggyógyítja.
Amerikában jártam nemrégen egy szívsebészeti központban,
ahol az őrzőben a következő jelenetet láttam. A szívműtét után
rosszul lett egy csecsemő. A doktomő megvizsgálta, és azt mondta
a nővérnek, hogy adja neki az A l3-as protokollt. A nővér odament
a falhoz, letépett egy papírt, és kezdte adni a gyógyszereket. Le volt
írva pontról pontra, milyen gyógyszereket milyen dózisban, milyen
időközönként kell adni; mit kell közben kontrollálni. Odamentem
a doktornőhöz és megkérdeztem, milyen mechanikus, embertelen
gyógyítás ez? Azt mondta, hogy kérem, a legjobb szakembereink
állítják össze ezeket a protokollokat, nekem jó, hogy van egy ve-
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zérsín, amihez alkalmazkodom, és én a gyógyítás szabadságánál
fogva akkor térek el tőle, amikor akarok. De megkérdezik tőlem,
hogy miért tértem el, és felelős magyarázatot kell adnom rá.
A minőségbiztosítás lényege az, hogy gazdaságilag a lehető legracionálisabban használjam fel a beteg javára azokat a nemzetgazdasági javakat, amelyek az orvosilag lehetséges és gazdaságilag megengedhető konfliktusának kezelésében, a nagypolitika alkotta költségvetés keretrendszerében - rendelkezésemre állnak. A kórházszövetség elnökeként is többféle rálátásom van a dolgokra, és azt mondom,
hogy ha a gyógyításról beszélünk, akkor ennek a nemzetgazdasági
összefüggéseit nem lehet megkerülni, és nem lehet leszűkíteni csak
egy empatikus, kedves, beteggel együttérző megközelítésre.
Amerikában a legprofesszionálisabb intézetekben a sebész sokszor nem is ismeri a beteget, akit operál. De a biztosító vele operáltatja, mert azt a beavatkozást ő tudja tökéletesen elvégezni, gyakorlatilag szövődménymentesen. Ott az egészségügy kicsit elmechanizálódott, elveszett a holisztikus jellege, és professzionális
irányba tolódott. Bár ez nem mindig jó, és sokszor nem szimpatikus, mi sem kerülhetjük el ezeket a kihívásokat.
CZOPF JÓZSEF

Úgy vélem, hogy ebben a körben valójában elsősorban erről kell
beszélnünk. Semmiféle szolgálatot nem lehet pusztán anyagiakkal
csábítóvá tenni. De azt se tartanám jónak, ha az orvos a betegágynál moralizálna. Könnyen hiteltelenné válnék a szó. Keresztény
hitünknek a magatartásunkban, az életünkben kell megnyilvánulnia. Szoros összefüggést látok az osztályvezető magatartása, az osztályos orvos magatartása és az ott dolgozó nővérek között. S ebben
nem a pénz a meghatározó - ami nem jelenti azt, hogy nem kell
az egészségügyi dolgozóknak is megkapniuk tisztességes, kiemelten fontos munkájukhoz méltó fizetésüket. De ha az egészségügyben dolgozók megkapják az őket megillető anyagi juttatásokat, akkor ennek a szempontnak le kell kerülnie a napirendről.
Ettől kezdve a kérdés a kereszténység hitelességének a kérdése.
Ez már külön fejezet. Az orvos életének hitelessége, hogy úgy viselkedik-e, mint egy kereskedő a piaci viszonyokat tartva szem
előtt, vagy pedig minden erejével és tudásával a betegen igyekszik
segíteni. A kereszténység az egyetlen hatékony út, amely ezen a területen adhat valamit, éppen azáltal, hogy nem piaci érdekeltségű.

Szolgáltatás vagy szolgálat MIKOLA ISTVÁN

szolgáltatás és szolgálat

Szerintem a keresztény szempontoknak nemcsak az orvos és az
ápolószemélyzet betegcentrikus, szolgálatkész figyelmében kell érvényesülniük, hanem a keresztény szociálpolitikai alapelvekre kell
épülniük, hogy valóban humánusak lehessenek. Jó lenne, ha ezekből minél többet tudnánk megőrizni a gyógyításban, és elkerülni
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azt a szekularizációs materia1izálódási folyamatot, amely például
Nyugat-Európát vagy a legfejlettebb egészségüggyel rendelkező országokat jellemzi. De ez világtörténelmi próbálkozás lenne, mert ez
tökéletesen pillanatnyilag még sehol nem sikerült. Országunk abban
az izgalmas helyzetben van, hogy esélyt kapott a legjobb megoldások
kimunkálására, legfejlettebb technológiák adaptálására is. Persze ehhez gigászok kellenének...
. Én a magyar egészségügy reformját a nehézségek dacára nagyra
értékelem, hiszen a feketepiacot nem lehet egyik napról a másikra
megszüntetni egy dekonjunktúrában lévő gazdaság feltételrendszerében. Nem lehet a negyven év alatt elsorvasztott morált egyik évről a másikra újrateremteni. A Máltai Szeretetszolgálat képzési
programjában hány olyan képzett nővér van ma, aki a keresztény
elvárásoknak megfelel? Ahhoz is nagyon sok idő kell, hogy a szerzetesrendek életre keljenek. Nagyon sok idő kell az egészségügy
valódi átalakulásához. De mit mond az Írás? Ha jó az út, nem azt
kérdi, hogy elvégezted-e a dolgodat, hanem hogy úton vagy-e vele (!).
Ez az útonlét a lényeg.
TRINGER LÁSZLÓ

Azt gondolom, hogy egy nagyon magas szintű, tudományosan
megalapozott és kemény gazdasági törvényekkel szabályozott
rendszerben nem ott kezdődik a kereszténység, hogy együtt sírok
a beteggel, vagy hajlandó vagyok negyvennyolc órát egyfolytában
dolgozni. Hol jelenhet meg a kereszténység szerepe ebben a rendszerben? Két szempontot említek. Az első a szolgáltatást nyújtó
személyek és a beteg viszonyának megváltozása: szolgáltatás nyújtása helyett a beteg szolgálata. Sajnos konkrét kudarcélményem
van arról, hogy ezt a szellemet milyen nehezen lehet még csak
megsejtetni is, nemhogy meghonosítani. A többség az élettől elrugaszkodott idealizmusnak tartja. Itt látom a nevelés és oktatás
egyik legfontosabb feladatát. Az, hogy az orvos, az ápoló a szolgáltatáshoz szolgálatot tegyen hozzá, olyan emberi többlet, amelyet
nem lehet tankönyvből megtanulni. Olyan hosszú nevelési folyamattal lehet csak elsajátítani, amely nyilvánvalóan a keresztényi
lelkületre támaszkodhat, de nemcsak arra.
A második szempont tágabbra nyitja a látóhatárt. Eddig mindig
csak a gyógyításról beszéltünk az egészségüggyel kapcsolatban, pedig ez valójában magában foglalja a társadalom egész értékorientációját: az embereknek azt a meggyőz6dését, hogy az egészség: érték.
Betegeink egyre nagyobb hányada olyan, aki ezt az értékorientációt
nem fogadja el, nem eszerint él, számára az egészség nem érték, számára az emberi élet, a saját élete s annak védelme sem érték. így aztán
alapvető konfliktus feszül a nagyon drága és nagyon bonyolult rendszer felkínálta gyógyítás és az azt igénybe vevő fogyasztó igényei
között. A keresztény antropológia tudná valójában megalapozni az
ember értékéről vallott felfogást. Nemcsak az orvosok szemléletét kel-
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lene megváltoztatnunk, hanem a betegekét is. A kereszténység ehhez adhat alapvető tartást, értékorientációt a rendszeren belül.
KERÉNYI LAJOS:

Egyetértek az elhangzottakkal, mégis kiegészíteném, lelkipásztori tapasztalataim alapján. Számtalan esetben tapasztaltam, mekkora
megkönnyebbülést hozhat a betegeknek, ha eljut hozzájuk a túlvilág, a reájuk is gondot viselő Isten üzenete, jelzése. ilyenkor a betegek
szinte felélednek. Eszméletlennek elkönyvelt, semmi tudati jelet nem
adó haldoklók szeme felnyílik, ajkuk remegve csodálkozik, szemükből kihull egy könnycsepp: egyértelmű válaszokat kapok tőlük arra,
hogy megérezték Isten transzcendens üzenetét. Azt hiszem, nem ismerjük eléggé a szenvedés és az áldozat titokzatos erőtereit.

CZOPF JÓZSEF

A szolgálat és a kereszténység szoros kapcsolatban álló fogalmak. A felnőtt keresztény tudja, hogy vándorútja végén a "kereszt
dimenziójában élő szeretet áll". Ez a szolgálat forrása. Korunk zavaros üledékeinek vastag rétege borította be a keresztény értékrendet, melynek felszínre hozása is igen nagy feladat, de ennek az
értékrendnek csakis életünk hiteles tanúságtétele adhatja meg újra
aranyfedezetét. Modem bálványaink ember- és egészségellenes
magatartás megjelenéséhez vezettek, ami jelentősen növeli az orvos
feladatát. Az orvosnak nem elég együttérzőnek lennie; humánumának alapfeltétele, hogy lelkiismerettel készüljön egyetemi éveiben
munkájára, később pedig folyamatosan igyekezzék korszerű ismeretekkel kiegészíteni. Tanulmányai bizonyítják számára, hogy
mekkora érték az ember és egészsége, de szolgáló orvos - úgy
vélem - csak akkor lesz, ha megéli, hogy az ember felett, felettünk
van még a Legfőbb Érték.
Az egészségügy szervezetében - mint makrostruktúrában - a
lehetőségeknek, a körülményeknek. sokszor esetleges financiális tényezőknek, piaci érdekeknek jut szerep, nem sok köze van a keresztény szociális elvekhez. Azonban mégoly esékeny struktúra is
nemessé válhat a lelkiismeretes végrehajtók kezén, és a tökéletes
rendszer is terméketlen marad, ha a végrehajtó nem teljesen nyitott
a másik iránt, egészen a szolgálatig.

MIKOLA ISTVÁN

Mitől keresztény a gyógyítás? Azt hiszem, egy dolog van, ami

valóban keresztény stigma lehet a gyógyításban, és ez a perszonalizmus elvével függ össze: nevezetesen, hogy az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen, és ezt az emberi életet gyógyítom. A
gyógyítás közben az ember transzcendens irányultságú lényt gyógyít. Ez a keresztény orvosnak véleményem szerint aspecifikuma.
Ha a nem hívő orvos gyógyít, s ezt magas minőségi szinten teszi,
akkor talán benne is jelen van ez, de nem tudatosul.
TRINGER LÁSZLÓ

Amikor a beteget gyógyítod, nemcsak a testét gyógyítod. Amikor transzcendens lényt kezelsz, és ennek a tudatában vagy, akkor
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nemcsak szomatikus orvoslást nyújtasz, hanem hozzáteszed a materiális profizmushoz azt, amiről itt már szó volt, ami már szeretet,
ami már empátia, ami az egész embemek, a személyiségnek a tisztelete. Itt keresném a keresztény orvoslás sajátos helyét.
KOLLAI BALÁZS:

Nagyon örülök ennek a megfogalmazásnak. A keresztényorvoslás kifejezésben a keresztény szó számomravalóbanolyan, mint a
szalámi előtt a nyári, meg a köztársaság előtt a nép szó. Gyanús,
hogy ott van. Inkább azt tartanám fontosnak, hogy van jó cipész
meg rossz cipész. A rossz cipész megcsinálja a cipőt, de úgy, hogy
az rögtön szétszakad. Ha a cipész keresztény, akkor kevésbé viszi
rá a lélek, hogy átverje a kuncsaftjait, mert eszébe jut, hogy akinek
ezt csinálom, annak ez milyen rossz lesz.
A teljesítményarányos finanszírozás esetében föl kell tenni a kérdést, mi a teljesítmény? Az-e, ha a háziorvos úgy gyógyít, hogy
minél kevesebb beteg legyen, vagy az, ha minél több epehólyagot
meg lehet operálni? Szóval itt a teljesítmény szó eleve nem alkalmas szerintem ennek a mérésére. Az igazi teljesítmény az, hogy ha
az ember megőrzi az egészségét és minél kevesebbet kell orvoshoz
járnia: az átalánydíjas háziorvosi szerződésnek a múltban is azért
volt teljesítmény finanszírozás tartalma, mert anyagilag érdekelt
volt abban, hogy úgy kezelje a beteget, hogy minél kevesebb gondja legyen vele.

MIKOLA ISTVÁN

Keresztény orvos az - a beteg, az ápolt szempontiából nézem
-, akin a nem-keresztény beteg látta, hogy más. Tudja, hogy más,
másként viselkedik, és pozitív ez az élmény. Ha a beteg, a nem-keresztény beteg oldaláról nézem, akkor azt mondom, hogy ő látja
meg az orvosban a keresztényt. Hogy nekünk hogyan fogalmazza
meg, az más kérdés. Olyan viselkedési forma ez, amit azért nem
tudunk megfogalmazni, mert nincsenek rá szavak. A hit elsősorban
egy példaadó, kisugárzó magatartásformában nyilvánul meg.

372

