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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő sérelmezi, hogy az
oltások felvételének elmulasztása,
a Covid ellátások okán az
egészségügyi
ellátórendszer
terheltsége
miatt
ismételten
halasztják
az
egészségügyi
beavatkozásokat.
A
műtéti
várólisták növekedése kihatással
van nagyon sok érintett egyéni
megélhetésére,
keresőképtelenségére. Kéri a
várólisták csökkentése érdekében
hatékony
intézkedések
bevezetését.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a műtéti várólistákkal kapcsolatos közérdekű bejelentésre
az alábbi tájékoztatást adta. 2012. év júliusa óta működik az Országos intézményi várólistanyilvántartás, ennek alapján a kórházaknak egy országos online, úgynevezett valós idejű rendszerben kell
jelenteni, regisztrálni a várólistákat. Az új rendszer bevezetését követően 2020. év márciusára a várakozók
száma jelentősen, - mintegy hatvan százalékkal - hetvenezerről huszonnégyezer főre csökkent. 2020. év
tavaszán a COVID-19 vírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet ezt a nagyon kedvező folyamatot sajnos
megakasztotta. Orvosszakmai protokolloknak megfelelően a koronavírus-járvány hullámai alatt a betegek
védelme és a közösségi terjedés megfékezése miatt hónapokon át szükségszerűen fel kellett függeszteni a
halasztható egészségügyi beavatkozásokat. Ennek a kényszerű intézkedésnek természetes
következménye, hogy az állami egészségügyben jelentősen megnövekedett a várakozási idő. A
járványhelyzet kezelése érdekében tett intézkedések, mint az osztály összevonások, műtétek átütemezése,
a humánerőforrás hiány illetve azok átcsoportosítása negatívan befolyásolják a várólista csökkentési
program eredményességét. Az egészségügyi szolgáltatók még így is egy nagyon nehéz és megterhelő
időszakban erejükön felül teljesítettek. A harmadik hullám lecsengésekor, 2021. május 13-tól indultak újra
az elektív beavatkozások és a rehabilitációs ellátások. Az időközben felhalmozódott műtétek elvégzésére,
a megnövekedett várólisták csökkentésére 2021-ben és 2022-ben összesen 12,242 milliárd forint kiemelt
kormányzati támogatást kapnak a kórházak, hogy mielőbb el tudják végezni betegeiken az eddig halasztott
műtéteket, és helyreálljon a korábbi, nemzetközi szinten is kedvező tendencia. A Magyar Kormány
kiemelt célja, hogy minden beteg optimális időben hozzájusson a diagnózisához és minél előbb a
betegségének megfelelő terápiában részesüljön. Ennek érdekében készült el az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által beterjesztett szakmai javaslat, amely alapján a várólisták lerövidítése várható.
Általános szabály mind a fekvőbeteg szakellátásban, mind a járóbeteg szakellátásban, hogy a többlet
finanszírozási programba azokat az ellátásokat lehet bevonni, amelyeket 2021. szeptember 1-től
kezdődően láttak el, amennyiben a szolgáltatók a 2019. évi hasonló időszaki teljesítést már elérték. A
finanszírozási díj mértéke a többletként végzett ellátások vonatkozásában 30 százalékkal magasabb a
jelenleg kihirdetett alapdíj alapján számított finanszírozási díjhoz viszonyítva, amely többlet 80 százalékát
az ellátást végzők külön díjazására kell fordítani. A többlet ellátások teljesítményét nem kell figyelembe
venni a tervezett éves keret (tek) tárgyhavi teljesítésének számításában. Fontos hangsúlyozni, hogy a
veszélyhelyzet idején lényegesen több beteg szorul a közvetlen életveszély elhárítása érdekében sürgős
ellátásra, amelyek - az orvos szakmai protokollok szerint - megelőzik a halasztható beavatkozásokat.
Ennek ellenére a magyar egészségügy a járvány egész ideje alatt minden pácienst ellát, válogatás nélkül,
akár COVID- fertőzött, akár nem. A kórházak továbbra is folyamatosan nyújtják az életmentő
beavatkozásokat és a maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátásokat. Az eljáró szerv
tájékoztatásában felhívta a figyelmet arra is, hogy az egészségügyet érintő témában - így a várólisták
tekintetében is - rendszeresen kéri a Magyar Orvosi Kamara észrevételeit. A helyzet megoldása érdekében
azon szakmákban, ahol elmaradást tapasztalnak, valamennyi érintett intézmény bevonásával választ
keresnek az elmaradások mértékére, okára, és együtt törekszenek a jövőben prognosztizálható kedvezőbb
eredményekre.

