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Félig finanszírozott
és félig etikus
egészségügyi ellátás
A püspöki kar körlevele részletesen foglalkozik a hazai egész
ségügy állapotával, s fontos etikai szempontokat vet föl. A követ
kezőkben az etikának a gyógyításban való paradox megjelenésével
foglalkozunk.

A legutóbbi hetek, hónapok változásai a hazai egészségügyi el
látás válságának elmélyülését jelzik. Sokan az e célra fordítható
pénzalap eleve alacsony voltában és reálértékének évről évre törté
nő gyorsütemű csökkenésében látják a válság leglényegesebb okát.
Ez a tény bizonyos értelemben véve megkérdőjelezhetetlen.Ráadá
sul sokszor ezt a jogosan járó szerény összeget sem kapják meg
időben és szabályszerűen az intézetek. Igaz, a finanszírozó sem jut
hozzá jogos követelései egy részéhez. Vannak azonban olyan jelen
ségek is, amelyekről kevesebb szó esik, holott nyilvánvalóvá teszik,
hogy a szűkösség mennyire rontja az etikus tevékenység esélyeit,
másrészt pedig, hogy milyen etikai torzulások csökkentik még to
vább a tényleges gyógyításra és egészségügyi ellátásra fordítható
összegeket. Mindemellett nyomatékosan hangsúlyoznunk kell,
hogy az egészségügyben dolgozók a betegek tényleges gyógyításá
ért, ellátásáért mindent megtesznek. Ezen a téren az egészségügy
etikus, és a ritkán előforduló etikai vétségek megítélésében is az.

Az egészségbiztosítási finanszírozási póker

Járóbetegek Ma a járóbetegellátásban a pontszámok, a fekvőbetegellátásban pe
dig nagyjából a betegségek, esetek alapján történik a finanszírozás.
A járóbetegellátásban az ügyesek - miközben lelkiismeretesen el
látják betegeiket - igyekeznek minden lehetőséget megragadni,
hogy minél több pontot jelenthessenek. A pontok összege így nö
vekszik, de az ellátásra fordítható pénzösszeg változatlan marad,
tehát az egy pontra jutó pénzösszeg egyre csökken. Ha mindenki
így cselekszik, akkor ugyanannak a bevételnek az eléréséért egyre
több pontot kell teljesíteni vagy jelenteni. Szinte a Sötét Királynő

Alizkához intézett szavait halljuk: "sokszor teljes erőből kell fut
nunk ahhoz, hogy egy helyben maradhassunk".

Kórházi ellátás Sokkal súlyosabb a helyzet a kórházi ellátás terén. Finanszíro-
zási, de etikai kérdés is, milyen betegséget jelent a kórház az álta-
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la kezelt betegekről. Az a komoly dilemma, hogya tényleges
alapbetegséget tüntessék-e fel, vagy az azt esetleg kísérő betegsé
get, amelyet bőkezűbben finanszíroz a biztosító. Az is kísértés le
het, hogy egy magas összeggel finanszírozott betegség fennállásá
nak lehetőségét is alapbetegséggé kozmetikázhatják a jelentésben.
Nemrégiben fővárosi sebészeti osztályok adatainak elemzésekor
derült ki az a groteszk tény, hogy az elszámolás céljából jelentett
négy leggyakoribb betegség között sebészeti ellátást igénylő nem
is volt, vezető helyen az idült bőrbetegség állt. (A betegek közben
természetesen megfelelő sebészeti ellátásban részesültek - s
könnyen lehet, hogy ez a "pontatlanság" hozzá is járult megfelelő
gyógyításukhoz.) Ez a fajta "adatszolgáltatás" ugyan javít a jöve
delmezőségen, de nem fejezi ki a tényleges tevékenységet, és az
összesített adatokból nem lehet megállapítani a valós ellátási igé
nyeket. A szükség ezt kényszeríti ki, ideiglenesen látszólag el
őnyös is, de ez a gyakorlat se etikusnak. hosszú távon hasznos
nak nem tekinthető.

Fekvőbetegek A fekvőbetegellátással együtt működtetett járóbetegellátás is
"hasznosságalapú" lehet. A járóbetegellátás térítése ugyanis sok
esetben nem fedezi a szükséges vizsgálatok vagy ellátás költségét.
Fennáll a kockázata, hogy ezek elvégzése érdekében kórházba
utalják a beteget, hogy ott az eseti finanszírozás terhére kivizsgál
ják vagy ellássák. Ez sokszor gyakorlatilag elkerülhetetlen, a rá
szorult is beleegyezik, valójában azonban mindez kén y
szerűségből történik, indokolatlan terhet ró mind a betegre, mind
az egészségügyi ellátásra, valójában nem a tényleges egészségi
helyzetének megfelelő ellátási kategóriába sorolja a beteget. Ha a
beteg egyetértése - nyersen cinkossága - nem biztosítható,
vagy felvilágosítása nem megfelelő, ilyen esetekben a kórházba
utalás akár az emberi szabadságjogokkal való visszaélésként is ér
telmezhető.

Bérek és etika

A hazai bérezési viszonyok még mindig tükrözik azt a pártállam
idején kialakított és megkövesedett bérpolitikai alapelvet, hogy
köztiszteletben álló társadalmi csoportok (a pedagógusok, az egész
ségügyben, a kultúra terén dolgozók) bérét a minimum körüli szin
ten kell tartani. Ez jelentősen csökkenti társadalmi tekintélyüket,
esetleges befolyásukat. Jelentős többletfeladatokat kell vállalniuk.
vagy a fekete- illetve a szürkegazdaság területére kényszerülnek.
hogy megélhetésük szükséges feltételeit biztosítsák. Az egész
ségügyben így vált elterjedtté a túlmunkaként is megjelenő szürke
gazdaság. Elvben lehetőség van ugyan a szürkejövedelmek bejelen
tésére és adóztatására. ám az adóbevételekből az államkasszába be
folyó összegek kezelése, sorsa és átláthatósága nem ébreszti fel azt
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a bizalmat és azt a meggyőződést az állampolgárokban, hogy az
adóbevételek kezelése elsődlegesen és egyértelműen az adófizetők

és az ország egésze érdekeinek, szükségleteinek megfelelően törté
nik

A szürkegazdaság Az a kérdés sem válaszolható meg, milyen arányban áll az
egészségügy szürkegazdaságában megjelenő jövedelem azokkal a
kiadásokkal. amelyeket ez a szürkegazdaság okoz az egész
ségügynek A helyzet ma sem megnyugtató. A hazai pénzügyi és
népjóléti döntéshozók és a Világbank, illetve a WHO koppenhá
gai központ szakértőinek1995-ös magyarországi tárgyalásai során
az a meglehetősen cinikus nézet alakult ki, hogy a magyar egész
ségügyben nincs szükség bérfejlesztésre, mert - a közös véle
mény alapján - a magyar egészségügy túlméretezett. A szürke
gazdaság megfékezésére sem szükséges azonban szerintük intéz
kedéseket hozni, mivel ez jelentősen megnövelné a meghozandó
intézkedésekkel szemben tanúsított ellenállást.

Hazánkban - és néha más országokban is - a kormányzat
abban reménykedik, hogy politikusok vagy gazdasági szakem
berek majd megoldják az egészségügy nehézségeit, ha az erre hi
vatottak nem képesek megküzdeni a válsággal. Ez az elképzelés
illúzió. A megoldás lehetőségeit máshol kell keresni.

A részek és az egész etikai kérdései

Az egészségügy maga is sok részterületből áll. Természetesen
mindegyik a legkorszerűbb színvonalon és a legjobb ellátást kíván
ja nyújtani a reábízottaknak Ám még a leggazdagabb országokban
sem valósítható meg, hogy minden szakterület a legmagasabb szin
tű ellátást biztosítsa, mert ezek összesített költsége messze megha
ladná azt, ami az egészségügyi ellátásra kifizethető. Még optimális
költségeik sem biztosíthatók A leggazdagabb országokban a mél
tányos, szerény és az optimális kőzött biztosítható az ellátás, a sze
gény országokban pedig jó, ha eléri a minimurnot, legalább a leg-

Aránytalanságok fontosabb szakterületeken. Örvendetes, hogy Magyarországon né
hány kicsiny, de életfontosságú ellátási területen ma már minden
rászorult hozzájuthat az életfenntartó kezeléshez. Ez óriási ered
mény. Szerencsére ezeken a szakterületeken elfogadhatóak a dolgo
zók munka- és jövedelemfeltételei is. Ez a szavatolt minimum vi
szont bizonytalanságokat és további hiányokat okoz azokon a te
rületeken, ahol nem ennyire közvetlenül mutatkozik meg az ellátás
valóban életet vagy halált jelentő kérdése. Így az a furcsa helyzet
áll elő, hogy az egészségügyben egyes ellátási területek fejlődése

súlyosbíthatja más - ugyancsak sok ember gyógykezelését érintő

- ellátási szférák gondjait.
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A bizalomhiánu költségei

A másik személybe, emberségébe, lelkiismeretességébe, szaktudá
sába vetett bizalom etikai kérdés is. Miután azonban manapság az
egészségügyben, a társadalmi s a közélet területein olyan gyakran
csalatkozunk az értékek érvényesülésében - nemcsak Magyarcr
szágon, hanem világszerte -, a lehangoló tapasztalatok miatt mind
a rászorultak, mind az el1átók, mind a finanszírozók igyekeznek
valamilyen biztonsági szintet elérni. Ennek hasznos megjelenése a
minőségbiztosítás, amely kedvező árszínvonalon megfelelő szintű

egészségügyi ellátást szavatol. Természetesen a minőségbiztosítás

mint rendszer maga is költségeket jelent, de ez jó és elfogadható
befektetésnek tekinthető. Az egészségügy és az orvosi ellátás vi
szont tart a bizalmatlanság következtében egyre gyakoribbá váló
(legtöbbször indokolatlan, néha azonban indokolt) felelős

ségrevonási kísérletektől is. Kialakult a védekező, defenzív medici
na. Ilyenkor a beavatkozás azért történik, hogy még a legvalószí
nűtlenebb körülmények miatt se következhessék be a beteget ellá
tók felelősségrevonhatósága, elmarasztalása. Etikai és szakmai ér
telemben véve ez már nem a beteg javát szolgálja, hanem az ellátók
védelmét. Egyes gazdag országokban kiszámították, hogy ma már
erre fordítják az egészségügyi kiadások lO-15%-át. Ez a bizalmat
lanság ára.

A betegségértelmezés mint etikai és finanszírozási kérdés

Vannak olyan állapotok, amelyek a hagyományos értelemben nem
tekinthetőkbetegségnek, viszont az érintett saját (gyermekek esetében
a szülő) vágyai, elgondolásai alapján, orvosa beletörődésével valami
lyen egészségügyi beavatkozásnak veti alá magát. Az illetőnek ilyen
esetekben nincsen testi panasza, munkaképessége sem csökkent, a be
avatkozás nem befolyásolja egészségi állapotát és várható életkilátása
it, nem korlátozza szellemi vagy fizikai képességeit: ide sorolhatók
egyes kozmetikai beavatkozások, a termet befolyásolására irányuló
beavatkozások (hormonkezelés, sebészeti beavatkozás) stb. Olykor az
egyén saját tényleges adottságai és az általa elképzelt állapot között
elfogadhatatlanul nagynak tartja a különbséget, és ennek csökkenté
sére, eltüntetésére vágyik. Az ilyen esetekben a legelőnyösebb az len
ne, ha az érintettet abban segítenénk, hogy megértse és elfogadja ál
lapotát, és így bontakoztatná ki önmagát. Az ilyen, főképp lelki kész
tetések alapján történő orvosi beavatkozások ugyanis sok esetben 
általában átmenetileg - jelentősen befolyásolják az egyén rnunkaké
pességét, egészségi állapotát, sokszor jelentős egészségi kockázatot is
jelentenek, költségeik pedig gyakran óriásiak.
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Alapvető változások szükségessége

Az egészség ápolása

Az erkölcsi értékek
érvényesítése

A felsorolt példákhoz hasonló akad igen sok. Például az, hogy a
terápiás túlbuzgóság (a valóban szükségest meghaladó ellátás) hi
ba-e vagy erény, és hogy ennek mi az ára. Hogy az egészségügyi
ellátási rendszer folyamatosan foglalkozzon-e az egész lakossággal,
egészségesekkel és betegekkel egyaránt, vagy csak a betegekkel és
azokkal, akiknél bizonyos meghatározott valószínűségértéknélna
gyobb valamilyen betegség, orvosi, egészségügyi beavatkozást in
dokoló állapot kockázata. Ez a szemléleti különbség alapvető jelen
tőségű az egész egészségügyi ellátó rendszer és finanszírozása szá
mára. Az is fontos kérdés, hogy ne csak a legrászorultabbak és azok
fizessék hűségesen az egészségbiztosítási járulékot, akik nem tud
nak ügyeskedéssel kibújni a fizetési kötelezettség terhei alól, hanem
mindenki, és a járulékokból befolyó összegek felhasználása szak
szerű, etikus legyen. Enélkül nem oldható meg sem Magyarorszá
gon, sem a hazánknál jóval fejlettebb országokban az egészségügy
válsága. Ez a válság ugyanis legalább akkora mértékben etikai,
mint finanszírozási válság.

Az egészségügyi ellátás változásaiban az etikai és erkölcsi
szempontokra legalább akkora figyelmet kell fordítani, mint a
szakmai és finanszírozási feltételekre. A fogyasztói társadalom, az
egoista individualizmus, a maximalizmus. az együttműködési

készség hiánya - akár a rászorultak. akár az ellátók, akár mind
két fél részéről - nem vezethet elfogadható eredményre. Ezt ma
már minden jómódú és fejlett ország példája is meggyőzően bizo
nyítja. Nemcsak az egészségügyben, hanem az egész közgondol
kodásban meg kellene erősödnie annak a felfogásnak, hogy az
ember és az emberi élet tisztelete, a másokon való segítőkészség,

a mértékletesség, az önzetlenség, a tényleges szükségletek felis
merése és ellátása, az erkölcsi értékek tiszteletben tartása azok a
szempontok. amelyek érvényesülése nélkülözhetetlen a válság
megoldásához. Ez valójában az európai kultúra tradicionális érté
kein, az örök emberi értékeken alapuló szemléletmódot jelenti. Ez
a felfogás testesül meg a Szentszék hivatalos állásfoglalásaiban, a
pápai enciklikákban. és a Magyar Katolikus Püspöki Kar jelentős,

fgazságosabb és testvériesebb világot című körlevelében. Az értékek
vállalásával és érvényre juttatásával. széleskörű összefogással ne
hézségeink megoldhatók. Hazai válságunk megoldása jó példává
válhatna azok számára is, akik ugyancsak a válságból kivezető

utat keresik, és elfogadják, hogya finanszírozás mai ellehetetlenü
lése kizárólag ennek és technikai eszközeinek (szervezés, me
nedzsment, gazdasági intézkedések) révén nem oldható meg. A
finanszírozás csak az etikai és az örök emberi, keresztény értékek
kibontakozásával biztosíthatja, hogy sem a betegek, a rászorultak,
a szükséget szenvedők, sem az egészségügyben dolgozók közül
ne kerülhessen senki méltatlan, kilátástalan helyzetbe.
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